รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
และ เลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
อายุ 71 ปี
ตําแหน่ง Ļ ประธานกรรมการ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćêøĊýĉúðýćÿêøïĆèæĉêǰ ÖćøÿČęĂÿćøöüúßî ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
Ļǰ ýĉþ÷ŤÖćøïĉîøčŠîǰîǰēøÜđøĊ÷îÖćøïĉîÖĞćĒóÜĒÿî
Ļǰ ēøÜđøĊ÷îîć÷ìĀćøßĆĚîïĆÜÙĆïòĎÜǰøčŠîìĊęǰ
Ļǰ ēøÜđøĊ÷îđÿîćíĉÖćøìĀćøĂćÖćýǰøčŠîìĊęǰ
Ļǰ üĉì÷ćúĆ÷ÖćøìĆóĂćÖćýǰøčŠîìĊęǰ
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖãĀöć÷
Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ4PDJBMǰ
ǰ ǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰĒúąÖøøöÖćøÖĉÝÖøøöđóČĂę ÿĆÜÙö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íîćÙćøĕì÷óćèĉß÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øćßđú×ćîčÖćøĔîóøąĂÜÙŤóøąïćìÿöđéĘÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰÿĞćîĆÖóøąøćßüĆÜ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøìøĆó÷Ťÿîĉ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ťǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ đú×ćíĉÖćøóøąøćßüĆÜ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąñĎšĂĞćîü÷Öćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìøĆó÷ŤÿĉîóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćî×šćøćßïøĉóćøĔîóøąĂÜÙŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆììčîúéćüĆú÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøĉþĆìĔîđÙøČĂêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰ øćßđú×ćîčÖćøĔîóøąĂÜÙŤÿöđéĘÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąïøöēĂøÿćíĉøćßĄǰÿ÷ćööÖčãøćßÖčöćøǰ
Ļǰ ǰǰǰ ÖĂÜÖĉÝÖćøĔîóøąĂÜÙŤÿöđéĘÝóøąïøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēĂøÿćíĉøćßĄǰÿ÷ćööÖčãøćßÖčöćø
Ļǰ ǰǰǰ øĂÜđú×ćíĉÖćøóøąøćßüĆÜǰÿĞćîĆÖóøąøćßüĆÜǰ
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþìĆ ǰÖćøïĉîĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćø
ǰ đ÷Ċę÷ößöîĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝĆ÷
ǰ ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝĔîđĂÿàĊÝĊ

นายชุมพล ณ ลําเลียง
Ăć÷čǰǰðŘ
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰÖøÖãćÙöǰ
ตําแหน่ง Ļ รองประธานกรรมการ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀć
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰǰǰ ǰ
ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰ ÖøøöÖćø
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖć

Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćđÙøČęĂÜÖúǰ
ǰ 6OJWFSTJUZǰPGǰ8BTIJOHUPOǰðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖć
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
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การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ÿ÷ćöÿĉîíøǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđÙöðŗîÿ÷ćöǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆììčîúéćüĆú÷ŤǰÝĞćÖĆé
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰ4JOHBQPSFǰ5FMFDPNNVOJDBUJPOǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PNQBOZǰ-JNJUFEǰðøąđìýÿĉÜÙēðøŤ
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ#SJUJTIǰ"JSXBZTǰ1VCMJDǰ$PNQBOZǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
-JNJUFE
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰíîćÙćøĕì÷óćèĉß÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ,FNQJOTLJǰ*OUFSOBUJPOBMǰ4"
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößö
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÖãĀöć÷
Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýǰĀøČĂêŠćÜðøąđìýǰ
ǰ .BSLFUǰ*OTJHIU
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(1)
Ļǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąðøąíćîÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìîïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî

นายเกษม วัฒนชัย
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļ ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ Ēóì÷ýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷îüöĉîìøćíĉøćß
Ļǰ ýċÖþćýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷îĂøŤìđßĊ÷ÜĔĀöŠ
Ļǰ ðøĆßâćéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ ÖćøóĆçîćìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ť ǰ
ǰ ÿëćïĆîïĆèæĉêóĆçîïøĉĀćøýćÿêøŤǰ
Ļǰ ÙøčýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÙøĉÿđêĊ÷î
Ļǰ ýċÖþćýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙúíĆâïčøĊ
Ļǰ ÿćíćøèÿč×ýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĆßâćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿć×ćüĉßćÖćøÖćøÝĆéÖćøǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷üúĆ÷úĆÖþèŤǰǰ

Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
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Ēóì÷ýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷îđøýüø
ýċÖþćýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂĊÿđìĉøŤîđĂđßĊ÷
øĆåðøąýćÿîýćêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþöïĆèæĉê
ÙøčýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰ
ÿëćïĆîøćßõĆäđßĊ÷ÜĔĀöŠ
ÖćøýċÖþćéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøç
ýċÖþćýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
ÖćøýċÖþćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ÿć×ćüĉßćÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćö
ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ óĆçîýćÿêøŤ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
ýċÖþćýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
üčçĉïĆêøÿć×ćĂć÷čøýćÿêøŤǰēøÙĀĆüĔÝĒúąĀúĂéđúČĂéǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ßĉÙćēÖǰǰ
üčçĉïĆêøÿć×ćĂć÷čøýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ßĉÙćēÖǰǰ
Ēóì÷ýćÿêøïĆèæĉêǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïĀîċęÜ ǰ
ÙèąĒóì÷ýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
üĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆîøćßĂćèćÝĆÖøǰøčŠîìĊęǰ

ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ îć÷ÖÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĒúąđú×ćíĉÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĎúîĉíĉĂćîĆîìöĀĉéú
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøìøĆó÷ŤÿĉîóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîĒñîÖĒóì÷ýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĎúîĉíĉĂćîĆîìöĀĉéú
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøöĎúîĉíĉ×ćđìĊ÷ö
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîöĎúîĉííĉ øøöćõĉïćúìćÜÖćøĒóì÷Ť
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĂÜÙöîêøĊĔîøĆßÿöĆ÷ÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüßĉøćúÜÖøèǰïéĉîìøđìó÷üøćÜÖĎøǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆßÖćúìĊęǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøöĎúîĉíĉĀĂÝéĀöć÷đĀêčǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óčìíìćÿ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøēÙøÜÖćøÿćøćîčÖøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćĀøĆïđ÷ćüßî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü

ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ ĂíĉÖćøïéĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ÿöćßĉÖÿõćîĉêĉïĆââĆêĉĒĀŠÜßćêĉǰ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðúĆéìïüÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
Ļǰ ǰǰǰ ÿöćßĉÖüčçĉÿõćǰǰ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂíĉÖćøïéĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĀĆüđÞĊ÷ü
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉǰ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø
Ļǰ ǰǰǰ ĂÜÙöîêøĊĔîøĆßÿöĆ÷óøąïćìÿöđéĘÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąðøöĉîìøöĀćõĎöĉóúĂéčú÷đéßǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆßÖćúìĊęǰ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøĒúąđú×ćíĉÖćøöĎúîĉíĉóøąéćïÿ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąíćîöĎúîĉíĉýćúćđÞúĉöÖøčÜ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ðøąíćîÖøøöÖćøöĎúîĉíĉĒóì÷ŤĂćÿć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøćïøöøćßßîîĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óĂÿü ǰ
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîöĎúîĉíĉ÷čüÿëĉøÙčèǰ
Ļǰ ǰǰ ǰ ǰ
îć÷ÖÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ðøąíćîēÙøÜÖćøìčîđúŠćđøĊ÷îĀúüÜÿĞćĀøĆï
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąÿÜÛŤĕì÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößö
îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝĆ÷×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļ กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰđöþć÷îǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ1VCMJDǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ8FTUFSOǰ,FOUVDLZǰ6OJWFSTJUZ ǰ
ǰ 64"
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰøĆåðøąýćÿîýćÿêøŤǰēøÜđøĊ÷îîć÷øšĂ÷êĞćøüÝ
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖãĀöć÷

Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ4PDJBMǰǰ
ǰ ǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰĒúąÖøøöÖćøÖĉÝÖøøöđóČĂę ÿĆÜÙö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íîćÙćøĕì÷óćèĉß÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜđú×ćíĉÖćøóøąøćßüĆÜǰÿćĞ îĆÖóøąøćßüĆÜ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøóøąÙúĆÜ×šćÜìĊę
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜñĎĂš ćĞ îü÷ÖćøìøĆó÷Ťÿîĉ óøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆììčîúéćüĆú÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøĉþĆìĔîđÙøČĂêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰ øĂÜǰĀîǰòść÷ìĊęðøąìĆïǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖĂÜÖĉÝÖćøĔîóøąĂÜÙŤǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ

นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 71 ปี
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰöĊîćÙöǰ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (12)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÿëćïĆîðŞü÷ǰĂċěÜõćÖøèŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰöúĎ îĉíïĉ øĎ èąßîïìĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰöúĎ îĉíøĉ ćöćíĉïéĊǰĔîóøąøćßĎðëĆöõŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰöĎúîĉíĉĀĆüĔÝĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøĒîüøŠüöðäĉïĆêĉ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĂÜõćÙđĂÖßîĕì÷ĔîÖćøêŠĂêšćîÖćøìčÝøĉê
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćĂćüčēÿ ǰ"EWJTPSZǰ#PBSE ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$FOUSBMǰ#BOLJOHǰ1VCMJDBUJPO ǰ6,
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîǰöĎúîĉíĉÿć÷đéĘÖǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÿõćÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ Ăčðîć÷ÖǰÿöćÙöĕì÷âĊęðčśî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰ.JUTVCJTIJǰ6'+ǰ'JOBODJBMǰ(SPVQ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óøąÝĂöđÖúšćíîïčøĊǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĎúîĉíĉēøÜđøĊ÷îïćÜÖĂÖóĆçîć
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰ ñĎšüŠćÖćøíîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøíîćÙćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ÖćøđÜĉî
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿëćïĆîÖćøđÜĉîǰ
Ļǰ ǰǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøøąïïÖćøßĞćøąđÜĉî
Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰ

ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļǰ ðøąíćîÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀć
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰđýøþåýćÿêøŤÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đÙēĂąǰðøąđìýâĊęðčśî
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰđýøþåýćÿêøŤǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷üĂßĉÜêĆîǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćēìǰđýøþåýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÙēĂąǰðøąđìýâĊęðčśîǰ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰđýøþåýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÙēĂąǰðøąđìýâĊęðčśî
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøđÜĉîǰ
Ļǰ #VTJOFTTǰ$POUJOVJUZǰ1MBO
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(3)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ %SJWJOHǰ$PNQBOZǰ4VDDFTTǰXJUIǰ*5ǰ(PWFSOBODFǰ *5( ǰǰǰ ǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ *5ǰ(PWFSOBODFǰBOEǰ$ZCFSǰ3FTJMJFODFǰ1SPHSBNǰ *5( ǰǰǰ ǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ

005

Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ

ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ

Ļǰ ǰǰǰ "TTPDJBUF ǰ"MMJBODFǰGPSǰ'JOBODJBMǰ*ODMVTJPO ǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5IBJMBOE
Ļǰ ǰǰǰ 4FOJPSǰ"EWJTPS ǰ1SPNPOUPSZǰ'JOBODJBMǰ(SPVQ ǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
8BTIJOHUPO ǰ%$ ǰ64"
Ļǰ ǰǰǰ 4IPSU5FSNǰ$POTVMUBOU ǰ8PSMEǰ#BOLǰ*OEFQFOEFOUǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
&WBMVBUJPOǰ(SPVQǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ǰĀčšîǰ
ǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößö
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷Ť
ĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøïøøþĆì
ïøĉĀćøÿĉîìøĆó÷Ťĕì÷
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆï
ĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝðøąÖĆîõĆ÷
ñĎšìøÜÙčèüčçĉĔîÖćøðøąđöĉîõćÙÿëćïĆîǰ ǰ
ÖćøđÜĉî×ĂÜÖĂÜìčîÖćøđÜĉîøąĀüŠćÜðøąđìý
ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ
ÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøǰ ǰ
ðøąÖĂïíčøÖĉÝðøąÖĆîõĆ÷
.FNCFS ǰ"1%ǰ"EWJTPSZǰ(SPVQ ǰ
"TJBǰ1BDJųDǰ%FQBSUNFOU ǰ*.' ǰ8BTIJOHUPO ǰ%$
ÖøøöÖćøǰ5IBJMBOEǰ1IJMIBSNPOJDǰ0SDIFTUSB
.FNCFS ǰ*OUFSOBUJPOBMǰ"EWJTPSZǰ1BOFM ǰ
4UBUFǰ#BOLǰPGǰ7JFUOBN ǰ7JFUOBN
.FNCFS ǰ8PSMEǰ#BOL*.'ǰ+PJOUǰ$PNNJUUFFǰPOǰ
3FNVOFSBUJPOǰPGǰ&YFDVUJWFǰ%JSFDUPSTǰBOEǰǰ ǰ
"MUFSOBUFTǰ

นายกานต์ ตระกูลฮุน
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļ กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰǰǰ ǰ
ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰÿĉÜĀćÙöǰǰ ÖøøöÖćø
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ üĉýüÖøøöýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰǰÝčāćúÜÖøèŤ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ üĉýüÖøøöýćÿêøéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ ǰÿć×ćüĉßćüĉýüÖøøö
ǰ ÖćøñúĉêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöǰ
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ5IFǰ(FPSHJBǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ5IFǰ(FPSHJBǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĕôôŜćǰ
ǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïǰ ǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO

Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýǰĀøČĂêŠćÜðøąđìýǰ
ǰ .BSLFUǰ*OTJHIU
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZǰ
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąðøąíćîÖøøöÖćøÖćøóĆçîć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙüćöđðŨîñĎšîĞćĒúąÖĞćĀîéÙŠćêĂïĒìî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĒĂéüćîàŤǰĂĉîēôøŤǰđàĂøŤüĉÿǰÝĞćÖĆéǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî

006

Ļǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøêĉéêćö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąðøąđöĉîñúÖćøÿîĆïÿîčîüĉì÷ćýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøö
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆåüĉÿćĀÖĉÝ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđĂÿàĊïĊǰđìĘîđĂÖàŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøðäĉøĎððøąđìý
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éšćîÖćøïøĉĀćøøćßÖćøĒñŠîéĉî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿõćîē÷ïć÷ñĎšìøÜÙčèüčçĉ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ĕîÿõćîē÷ïć÷ÖćøĂčéöýċÖþćǰüìĉ ÷ćýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöĒĀŠÜßćêĉǰ ÿĂüß
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĉđýþđÞóćąđøČęĂÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éšćîÖćøÿŠÜđÿøĉöøąïïîĉđüýîüĆêÖøøöǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÖćøóĆçîć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøĆïðøčÜÖäĀöć÷ǰÖãĒúąøąđïĊ÷ï
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ,VCPUBǰ$PSQPSBUJPOǰ +BQBO
Ļǰ ǰǰǰǰ (MPCBMǰ"EWJTPS ǰ,VCPUBǰ$PSQPSBUJPOǰ +BQBO
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉì÷ćýćÿêøŤǰđìÙēîēú÷Ċ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąîüĆêÖøøöĒĀŠÜßćêĉǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ×ŠÜ×Ćî×ĂÜðøąđìýǰ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïïǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îüĆêÖøøö×ĂÜðøąđìýǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââćĒĀŠÜßćêĉ
Ļǰ ǰǰǰǰ ĀĆüĀîšćìĊöõćÙđĂÖßîǰÙèąÖøøöÖćøÿćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óúĆÜðøąßćøĆåǰÖćø÷ÖøąéĆïîüĆêÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ēúąǰ%JHJUBMJ[BUJPO
Ļǰ ǰǰǰǰ ĀĆüĀîšćìĊöõćÙđĂÖßîǰÙèąÖøøöÖćøÿćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óúĆÜðøąßćøĆåǰÖćøðøĆïĒÖšÖãĀöć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÖúĕÖõćÙøĆåǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÙèąÖøøöÖćøÿćîóúĆÜðøąßćøĆåǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøýċÖþćóČĚîåćîĒúąÖćøóĆçîćñĎšîĞćǰ
Ļǰ ǰǰǰǰǰ .FNCFSǰPGǰUIFǰ"EWJTPSZǰ#PBSE ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
/PNVSBǰ)PMEJOHǰ*OD
Ļǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷Öćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đöČĂÜîüĆêÖøøöĂćĀćøǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøÖúĆęîÖøĂÜǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēÙøÜÖćøêćöĒîüÖćøÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ēúą÷ĆęÜ÷ČîĔĀšÖĆïđýøþåÖĉÝõć÷Ĕîðøąđìýǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øćßÖćøĒñŠîéĉîđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤǰ

êĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êĆĚÜĒêŠǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ

ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰðøąíćîÖøøöÖćøÿøøĀćǰ
ÙŠćêĂïĒìîǰĒúąïøøþĆìõĉïćúǰ
ÖøøöÖćøïøĉĀćø
íîćÙćøĕì÷óćèĉß÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰðøąíćîÙèąÖøøöÖćøǰ ǰ
óĆçîćÙüćöđðŨîñĎšîĞćĒúąÖĞćĀîé
ÙŠćêĂïĒìîǰǰ
ÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøǰ
ÖøøöÖćøìïìüîÖú÷čìíŤ
ĒúąēÙøÜÿøšćÜĂÜÙŤÖø
ÖøøöÖćøÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆÜÙö
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĂĉîìĆßǰēăúéĉĚÜÿŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþìĆ ÖøčÜđìóéčÿêĉ đüßÖćøǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (17)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿöćÙöüĉýüÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĉęÜĒüéúšĂöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøöĎúîĉíĉǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéúǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøĔîÙèąÖøøöÖćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒñîÖüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĎúîĉíĉĂćîĆîìöĀĉéúǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøìĊęðøċÖþć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿëćïĆîïĆèæĉêïøĉĀćøíčøÖĉÝýýĉîìøŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷Öćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖúčöŠ ïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷ŤǰÿõćÖćßćéĕì÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćø÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿĞćîĆÖÜćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷đ×êóĆçîćóĉđýþǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
õćÙêąüĆîĂĂÖ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćìøÜÙčèüčçĉǰÖćøÝĆéìĞćøŠćÜÖøĂïǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îē÷ïć÷ǰ÷čìíýćÿêøŤǰĒñîǰĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øŠćÜĒîüìćÜÖćøÝĆéÿøøĒúąïøĉĀćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Üïðøąöćèéšćîüĉì÷ćýćÿêøŤǰüĉÝĆ÷Ēúąǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îüĆêÖøøöǰÿĞćîĆÖÜćîÿõćîē÷ïć÷Öćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂčéöýċÖþćǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöĒĀŠÜßćêĉǰ ÿĂüß
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîĂîčÖøøöÖćøǰÙèąĂîčÖøøöÖćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđöĉîñúÖćøðãĉïĆêĉÜćî×ĂÜđú×ćíĉÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷đ×êóĆçîćóĉđýþǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
õćÙêąüĆîĂĂÖ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïēÙøÜÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĆïđÙúČęĂîÖćøðãĉøĎðøąïïïøĉĀćøÝĆéÖćøǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éšćîĂčéöýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøö
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Ļǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ
ǰ

ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ

ÙèąĂîčÖøøöÖćøÖúĆęîÖøĂÜēÙøÜÖćøǰ ǰ
êćöĒñîóĆçîćõćÙǰĔîÙèąÖøøöÖćø
óĉÝćøèćÖćøÝĆéìĞćÜïðøąöćè
ĔîúĆÖþèąïĎøèćÖćøđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤ
ĒñîÜćîïĎøèćÖćøđÿøĉöÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ
Ēúą÷ĆęÜ÷ČîĔĀšÖĆïđýøþåÖĉÝõć÷Ĕîðøąđìýǰǰ
ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćèǰóýǰǰǰ
ÙèąĂîčÖøøöÖćøđ×êÿŠÜđÿøĉöĂčêÿćĀÖøøö
ĒúąîüĆêÖøøöéĉÝĉìĆú
ÖøøöÖćøǰÿõćîē÷ïć÷üĉÝĆ÷
ĒúąîüĆêÖøøöĒĀŠÜßćêĉǰ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïÖćø
ÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷
ÖćøóĆçîćøąđïĊ÷ÜđýøþåÖĉÝóĉđýþ
õćÙêąüĆîĂĂÖǰ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂî
ÖćøðäĉøĎðđóČęĂøĂÜøĆïÖćøðøĆïđðúĊę÷îêćöǰ
îē÷ïć÷ǰ5IBJMBOEǰǰ
ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøðäĉøĎððøąđìý
éšćîÖćøïøĉĀćøøćßÖćøĒñŠîéĉîǰ

Ļǰ ǰǰǰǰ ÙèąìĊęðøċÖþćøĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĉì÷ćýćÿêøŤĒúąđìÙēîēú÷Ċǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰÙèąÖøøöÖćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îē÷ïć÷đ×êóĆçîćóĉđýþõćÙêąüĆîĂĂÖǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĆïđÙúČęĂîĒúąðøąÿćîÜćîÖćøúÜìčî
Ļǰ ǰǰǰǰ ìĊęðøċÖþćÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷Öćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
*OOPWBUJPOǰ)VCTǰđóČęĂÿøšćÜđýøþåÖĉÝåćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îüĆêÖøøö×ĂÜðøąđìý
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êćöîē÷ïć÷ðøąđìýĕì÷ǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คาํ ปรึกษาในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
Ăć÷čǰǰðŘ
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰÿĉÜĀćÙöǰ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļǰ ðøąíćîÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰÿĉÜĀćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ %PDUPSǰPGǰ#VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ)BSWBSEǰ6OJWFSTJUZ ǰ
ǰ .BTTBDIVTFUUTǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ .BTUFSǰJOǰ#VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ)BSWBSEǰ6OJWFSTJUZ ǰ
ǰ .BTTBDIVTFUUTǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ .BTUFSǰPGǰ&OHJOFFSJOHǰJOǰ*OEVTUSJBMǰ&OHJOFFSJOHǰBOEǰ.BOBHFNFOU ǰ
ǰ "TJBOǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZǰðøąđìýĕì÷
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤïĆèæĉêǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ
ǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷öĂĆîéĆïĀîċęÜ ǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ïøĉĀćøíčøÖĉÝéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ
ǰ øćßöÜÙúÿčüøøèõĎöĉ
Ļǰ đýøþåýćÿêøéčþãĊïè
Ć æĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉǰĝ öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿć×ćüĉßćđýøþåýćÿêøŤǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĀĂÖćøÙšćĕì÷
Ļǰ đýøþåýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ðøĆßâćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ ÿëćïĆîïĆèæĉêóĆçîïøĉĀćøýćÿêøŤǰ

ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ éšćîÖćøêúćéǰ
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ éšćîÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
Ļǰ ÖãøąđïĊ÷ïéšćîÖćøđÜĉîǰ 'JOBODJBMǰ3FHVMBUJPO
Ļǰ íčøÖĉÝÙšćðúĊÖǰ 3FUBJMJOH
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (5)
Ļǰ 5IFǰ3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ &UIJDBMǰ-FBEFSTIJQǰ1SPHSBNǰ &-1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöǰ ǰ
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
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Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîìøĆó÷ŤÿĉîóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøÿõćÖćßćéĕì÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ đú×ćíĉÖćøǰÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ Öúê
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøǰíîćÙćøÖÿĉÖøĕì÷ǰÝćĞ ÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰǰ ñĎšüŠćÖćøíîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøîē÷ïć÷ǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆåüĉÿćĀÖĉÝ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ×ŠÜ×Ćîǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĂÜðøąđìý
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êŠĂêšćîÖćøìčÝøĉêĒĀŠÜßćêĉ
Ļǰ ǰǰǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖĞćÖĆïÖćøÝĆéàČĚĂÝĆéÝšćÜ×ĂÜĀîŠü÷ÜćîøĆå
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøĂĉÿøą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂÖćøðäĉøĎðÖćøýċÖþć
Ļǰ ǰǰǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðäĉøĎððøąđìýéšćîđýøþåÖĉÝ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คาํ ปรึกษาในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößö
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

Ļǰ #PBSEǰ/PNJOBUJPOǰBOEǰ$PNQFOTBUJPOǰ1SPHSBNǰ #/$1 ǰǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ *5ǰ(PWFSOBODFǰBOEǰ$ZCFSǰ3FTJMJFODFǰ1SPHSBNǰ *5( ǰǰǰ ǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþĆìóùÖþćǰēăúéĉĚÜǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąêĆĚÜĒêŠǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđàĘîìøĆúǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĊđìúǰÙĂøŤðĂđøßĆęîǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþìĆ đĂÿàĊÝǰĊ ĒóÙđÖÝÝĉÜĚ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (13)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēøÜđøĊ÷îöĀĉéúüĉì÷ćîčÿøèŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÿ÷ćöÿĉîíøǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆììčîúéćüĆú÷ŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÖĂÜìčî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂÙüćöđÿöĂõćÙìćÜÖćøýċÖþć
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ýćÿêøćõĉßćîǰÙèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøïĆâßĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìøĆó÷Ťÿĉîǰüßĉøćüčíüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰēÙøÜÖćøìčîđúŠćđøĊ÷îĀúüÜǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćĀøĆïóøąÿÜÛŤĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ $IBJSNBOǰPGǰUIFǰ$PVODJMǰPGǰ5SVTUFFTǰBOEǰUIFǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
#PBSEǰPGǰ%JSFDUPST ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰǰǰ ǰ
5IBJMBOEǰ%FWFMPQNFOUǰ3FTFBSDIǰ*OTUJUVUFǰ 5%3*
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćĂćüčēÿǰÖúčŠöïøĉþĆìđàĘîìøĆú
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰÙèąÖøøöÖćøǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĆéÖćøìøĆó÷Ťÿîĉ ǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

นายพสุ เดชะรินทร์
Ăć÷čǰǰðŘ
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰöĊîćÙöǰ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļǰ ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀć
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰ%PDUPSǰPGǰ1IJMPTPQIZǰ 1I% ǰJOǰ.BOBHFNFOUǰPGǰǰ ǰ
ǰ 5FDIOPMPHZǰ4DIPPMǰPGǰ.BOBHFNFOUǰ
ǰ ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜđĂđßĊ÷ǰ "*5

Ļǰ ðøĉââćēìǰ.BTUFSǰPGǰ#VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPOǰ .#" ǰ6OJWFSTJUZǰ
ǰ PGǰ$PMPSBEPǰ #PVMEFS ǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊïøĉĀćøíčøÖĉÝïĆèæĉêǰ ÖćøÝĆéÖćøìĆęüĕð ǰ
ǰ Ùèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúąÖćøïĆâßĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
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Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰïøĉþĆìĂĆÖþøđĂĘééĎđÙßĆęîǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøĂĉÿøąǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìüĂøĉÖàŤǰÿðĂøŤêǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ïøĉþĆìđéßąøĉîìøŤǰ  ǰÝĞćÖĆé
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ ñĎßš üŠ ÷ĂíĉÖćøïéĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ǰǰǰǰ ĀĆüĀîšćõćÙüĉßćóćèĉß÷ýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ùèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúąÖćøïĆâßĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøĒúąĂîčÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íîćÙćøĂĉÿúćöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰǰǰǰ ÙèïéĊǰÙèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúąÖćøïĆâßĊǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìÖøčÜĕì÷ÙćøŤđøšîìŤǰĒĂîéŤǰúĊÿǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøÿëćîÿĂîõćþćđĂ÷ĎđĂ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÙüćöøĎÙš üćößĞćîćâĀøČĂðøąÿïÖćøèŤéćš îÿĉÜę ĒüéúšĂöǰÿÜĆ Ùöǰ
ǰ ĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰ
ǰ ĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (6)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ &YFDVUJWFǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBNǰ &%1 ǰøčŠîìĊęǰǰ
ǰ ÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷
Ļǰ -FBEFSTIJQǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBNǰ -%1 ǰøčŠîìĊęǰǰ
ǰ ÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷
Ļǰ %JSFDUPSTǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ "VEJUǰ$PNNJUUFFǰ'PSVNǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ %JSFDUPSǰ-FBEFSTIJQǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %-$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÖøøöÖćøÿøøĀćĒúąóĉÝćøèć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙŠćêĂïĒìîǰ
ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĕì÷ĂĂ÷úŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĒúąǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøÖĞćÖĆïÙüćöđÿĊę÷Üǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íîćÙćøĕì÷óćèĉß÷ŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćǰÙèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúąǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøïĆâßĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

นางพรรณสิรี อมาตยกุล
Ăć÷čǰǰðŘ
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰöĊîćÙöǰ
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčî
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ Öćøêúćéǰ
Ļǰ ïĆâßĊǰĀøČĂǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ

ตําแหน่ง Ļ กรรมการอิสระ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.BTUFSǰPGǰ#VTJOFTTǰ"ENJOJTUSBUJPO ǰ6$-"ǰ"OEFSTPOǰǰ
ǰ 4DIPPMǰPGǰ.BOBHFNFOU ǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ$BMJGPSOJBǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊïøĉĀćøíčøÖĉÝïĆèæĉêǰÙèąóćèĉß÷ýćÿêøŤĒúą
ǰ ÖćøïĆâßĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

010

Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøðäĉøĎðđóČęĂøĂÜøĆïÖćøðøĆïđðúĊę÷î
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êćöîē÷ïć÷ǰ5)"*-"/%ǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøöĎúîĉíĉüĉÝĆ÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìýǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øćÜüĆúđÝšćôŜćĕĂìĊǰøêĆ îøćßÿčéćǰÿćøÿîđìý
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøéĉÝĉìĆú
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

Ļǰ đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ ÖćøðäĉøĎðĂÜÙŤÖøǰ 0SHBOJ[BUJPOǰ5SBOTGPSNBUJPO
Ļǰ %JHJUBMǰ5SBOTGPSNBUJPO
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöǰ
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰïøĉþìĆ ǰĕì÷üćǰÝćĞ ÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøÿöćÙöÖćøÝĆéÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íčøÖĉÝĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ 5."
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîđÝšćĀîšćìĊïę øĉĀćøǰÖúčöŠ úĎÖÙšćíčøÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×îćéĔĀâŠǰĒúąúĎÖÙšćÙĂöđöĂøŤđßĊ÷úǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĕĂïĊđĂĘöǰõĎöĉõćÙĂćđàĊ÷î
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìĕĂïĊđĂĘöǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷ǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÙèąÖøøöÖćøĀĂÖćøÙšćĂđöøĉÖîĆ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5IFǰ"NFSJDBOǰ$IBNCFSǰPGǰ$PNNFSDFǰJOǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5IBJMBOEǰ ".$)". ǰ
นายชลณัฐ ญาณารณพ
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
Ļǰ ÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĉëčîć÷îǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ .BTUFSǰPGǰ$IFNJDBMǰ&OHJOFFSJOH ǰ*NQFSJBMǰ$PMMFHFǰ-POEPOǰ
ǰ ðøąđìýĂĆÜÖùþ
Ļǰ #BDIFMPSǰPGǰ&OWJSPONFOUBMǰ$IFNJDBMǰ&OHJOFFSJOHǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷öǰ ǰ
ǰ ĂĆîéĆïǰ ǰ4BMGPSEǰ6OJWFSTJUZ ǰ.BODIFTUFSǰðøąđìýĂĆÜÖùþ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ *OOP-FBEFSTIJQǰ1SPHSBN ǰ*/4&"%
Ļǰ $IBJSNBOĴTǰ3PMFǰ&OFSHZǰ-JUFSBDZǰGPSǰUIFǰXPSME ǰ5&"ǰ ǰ
ǰ ÿëćïĆîüĉì÷ćÖćøóúĆÜÜćî
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîǰė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčîǰ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤ
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉ
Ļǰ Öćøêúćéǰ

Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýĀøČĂêŠćÜðøąđìý
Ļǰ đìÙēîēú÷Ċÿćøÿîđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ 3PMFǰPGǰUIFǰ$IBJSNBOǰ1SPHSBNǰ 3$1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĞćîü÷ÖćøÿëćïĆîðŗēêøđúĊ÷ö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ-POHǰ4POǰ1FUSPDIFNJDBMTǰ$P ǰ-UEǰǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÿöćÙöüĉýüÖøøöđÙöĊĒúąđÙöĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøą÷čÖêŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđĂđóĘÖàŤđàúŠćǰÝĞćÖĆé
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÿ÷ćöĕïēĂĕàđĂîàŤǰÝĞćÖĆé
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Ļǰ ǰǰǰǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊðę øċÖþćÙèąÖøøöÖćøÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąðŗēêøđÙöĊǰüĉýüÖøøöÿëćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üÿì
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìðêìǰđÙöĉÙĂúǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÙöĉÙĂúÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÖøčÜđìóǰàĉîíĉêĉÖÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìïĊđĂÿìĊǰĂĉúćÿēêđöĂøŤÿǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ
Ļǰ ǰǰǰǰ îć÷ÖÿöćÙöüĉýüÖøøöđÙöĊĒúąđÙöĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøą÷čÖêŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰǰǰǰ $PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ$IBOESBǰ"TSJǰ1FUSPDIFNJDBMǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5CL ǰ*OEPOFTJB
Ļǰ ǰǰǰǰ îć÷ÖÿöćÙöđóČęĂîßčößî
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ4&/'*ǰ/PSXBZǰ"4ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
/PSOFSǰ)PMEJOHǰ"4

Ăčðîć÷ÖÿöćÙöđóČęĂîßčößî
ÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîć
อย่างยั่งยืน
Ļǰ ǰǰǰǰ øĂÜñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ4&/'*ǰ6,ǰ-JNJUFE
Ļǰ ǰǰǰǰ ÖøøöÖćøǰ4&/'*ǰ4XJTTǰ(NC)
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
Ăć÷čǰǰðŘ
đðŨîÖøøöÖćøìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉđðŨîÖøøöÖćøĂĉÿøąǰ êĆĚÜĒêŠüĆîìĊęǰǰöĉëčîć÷îǰ
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîǰė
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčîǰ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉ
Ļǰ Öćøêúćéǰ
Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/(1) ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ĒúąÖøøöÖćøóĉÝćøèćǰÙŠćêĂïĒìîĒúąÿøøĀćǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ïøĉþĆì÷ĎîĉđüîđÝĂøŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰĒúąðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ïøĉþĆìĂöøĉîìøŤóøĉĚîêĉĚÜǰĒĂîéŤǰ óĆïúĉßßĉęÜǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ öĀćßî
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰĒúąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúïøøþĆìõĉïćúǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ïøĉþĆìđÙøČĂĕì÷ǰēăúéĉĚÜÿŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî

ตําแหน่ง Ļ กรรมการอิสระ
Ļǰǰ ÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĉëčîć÷îǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĆßâćéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿć×ćüĉßćÖćøïøĉĀćøìĆęüĕðǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜ
Ļǰ éčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰÿć×ćÖćøÝĆéÖćøēúÝĉÿêĉÖÿŤĒúą
ǰ àĆóóúć÷đßîǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäÿüîÿčîĆîìć
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÿć×ćüĉßćÖćøóĆçîć
ǰ ßčößîǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆãǰđßĊ÷ÜĔĀöŠ
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ ÿć×ćüĉßćÖćøēøÜĒøöǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙúÖøčÜđìóǰ
Ļǰ ýĉúðýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ
ǰ øćßöÜÙúóøąîÙø
Ļǰ ðøĉââćüĉì÷ćýćÿêøŤéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ ÿć×ćüĉßćÖćøÝĆéÖćøēúÝĉÿêĉÖÿŤǰ
ǰ ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćđÝšćÙčèìĀćøúćéÖøąïĆÜ
Ļǰ ðøĉââćēìǰÿć×ćđýøþåýćÿêøŤÖćøđÜĉîÖćøíîćÙćøǰǰ
ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĂÿêĆîǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰÿć×ćÖćøđÜĉîǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĂÿêĆîǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
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ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìđïĂøŤúĊęǰ÷čÙđÖĂøŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰøĂÜÖøøöÖćøñĎšĂĞćîü÷ÖćøĔĀâŠǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĕì÷đïôđüĂđøÝǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖúčŠöïøĉþĆìÿčøćÖøąìĉÜĒéÜ
Ļǰ ǰ–ǰǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìēĂĂĉßĉǰÖøčŢðǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĂćĀćøÿ÷ćöǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìēĂĂĉßĉǰÖøčŢðǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ĒñŠîéĉîìĂÜǰóøĘĂóđóĂøŤêĊĚǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éĊđüúúĂðđöšîìŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ìĊààĊ ǰĊ ēăúéĉÜĚ ǰ  ǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÝĊđĂĘöđĂĘöǰĒßîĒîúǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēăúéĉĚÜǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìÝĊđĂĘöđĂĘöǰĒßîĒîúǰēăúéĉĚÜǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìÝĊđĂĘöđĂĘöǰĒßîĒîúǰēăúéĉĚÜǰÝĞćÖĆé
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ

Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøÙîìĊęǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøǰÖøøöÖćøóĉÝćøèć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÙŠćêĂïĒìîǰĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćö÷ĆÜę ÷ČîĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÙüćöđÿĊę÷ÜǰïøĉþĆìđÿøĉöÿč×ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จํานวน 12 กลุ่ม
ธุรกิจ)
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøñĎšĂĞćîü÷ÖćøĔĀâŠǰÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćö÷ĆęÜ÷ČîĒúąÙüćöđÿĊę÷Ü
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ïøĉþĆìĕì÷đïôđüĂđøÝǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰøĂÜðøąíćîÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÖøøöÖćøÿøøĀćǰÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćö÷ĆęÜ÷ČîĒúąÙüćöđÿĊę÷Üǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ 'SBTFSǰBOEǰ/FBWF ǰ-JNJUFE
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰ5JNFTǰ1VCMJTIJOHǰ-JNJUFE
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰÖúčŠöïøĉþĆìĕì÷đïôđüĂđøÝǰ ǰïøĉþĆì
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰÖúčöŠ ïøĉþìĆ ĂćÙđî÷Ťǰ ǰïøĉþìĆ
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰÖúčŠöïøĉþĆììĊàĊàĊǰ ǰïøĉþĆì
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìðøąßćøĆåøĆÖÿćöĆÙÙĊǰüĉÿćĀÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ đóČęĂÿĆÜÙöǰ ðøąđìýĕì÷ ǰÝĞćÖĆé
Āöć÷đĀêčǰǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤðøąđìýÿĉÜÙēðøŤ

การดํารงตําแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (จํานวน 2 แห่ง)
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìÝøĆâíčøÖĉÝǰǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ðŦÝÝčïĆîǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìĕì÷đïôđüĂđøÝǰēúÝĉÿêĉÖǰÝĞćÖĆé

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝĊ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļ กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĂčêÿćĀÖćøǰ6OJWFSTJUZǰPGǰǰ
ǰ 5FYBTǰ "SMJOHUPO ǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćđĀöČĂÜĒøŠǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîėǰ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖǰǰ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčîǰ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO ǰ

Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýǰĀøČĂêŠćÜðøąđìýǰ
ǰ .BSLFUǰ*OTJHIU
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ ǰ
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การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (20)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷ÖćøÝĆéĀćìčîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂćÙćøîüöĉîìøïóĉêøǰǰóøøþć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćúǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÿöćÙöüĉì÷ćúĆ÷ðŜĂÜÖĆî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øćßĂćèćÝĆÖøĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤǰ üðĂ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉǰ Öüìß
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøđêøĊ÷öÖćøéšćîéĉÝĉìĆú
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĀĆüĀîšćìĊöõćÙđĂÖßîǰÙèąìĞćÜćîøŠüöǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆåđĂÖßîðøąßćßîǰ ðøąßćøĆå
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
õć÷ĔêšÙèąÖøøöÖćøõćÙøĆåĒúąđĂÖßîǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂ×ĆïđÙúČęĂîđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìýǰ&ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Öćø÷ÖøąéĆïÙčèõćóüĉßćßĊó
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ $PVODJMǰ.FNCFS ǰ8PSMEǰ#VTJOFTTǰ$PVODJMǰGPSǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
4VTUBJOBCMFǰ%FWFMPQNFOU
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ .FNCFS ǰ"TJBǰ#VTJOFTTǰ$PVODJM
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĒñîÖüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĎúîĉíĉĂćîĆîìöĀĉéú
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĂîčÖøøöÖćøÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćø×ĆïđÙúČęĂîøąïïøćßÖćøǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉéšćîÝĉêüĉì÷ćǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂÜÙŤÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøïøĉĀćøÿöćÙöñĎšðÖÙøĂÜĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙøĎēøÜđøĊ÷îđìóýĉøĉîìøŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćîüĆêÖøøöÖćøïøĉĀćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĆéÖćøÿëćîýċÖþćĔîøĎðĒïïǰ1VCMJDǰ4DIPPM
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂøĂÜøĆïÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎð
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøýċÖþćêćöîē÷ïć÷ǰ5)"*-"/%ǰ
Ļǰ ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíóĉ øąøćßîĉđüýîŤöùÙìć÷üĆîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąĂčðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđÝšćõÙĉîĊđíĂ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÝšćôŜćđóßøøĆêîøćßÿčéćǰÿĉøĉēÿõćóĆèèüéĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöøŠüööČĂ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
õćÙÿĆÜÙöǰöúĎ îĉíøĉ ćÜüĆúÿöđéĘÝđÝšćôŜćöĀćÝĆÖøĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝÿõćĂčêÿćĀÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ ÿĂì
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎð
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøĂčéöýċÖþćǰüìĉ ÷ćýćÿêøŤǰüÝĉ ÷Ć ĒúąîüĆêÖøøöǰǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĂîčÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćøđÖĊ÷ę üÖĆï
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Öćø×ĆïđÙúČęĂîøąïïøćßÖćøđóČęĂîćÙê
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ĂîčÖøøöÖćøðøąđöĉîñúÿĆöùìíĉĝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøéĞćđîĉîÜćîđóČęĂÖćøóĆçîćǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉ

Ļǰ ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøðãĉøĎððøąđìýéšćîìĊęǰǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
üĆçîíøøöǰÖĊāćǰĒøÜÜćîǰĒúąÖćøóĆçîćǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ťǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøąìøüÜÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĒúąÖĊāć
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
ǰ ìĊęĂ÷ĎŠîĂÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÝĞćîüîǰǰïøĉþĆì
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąðøąíćîÖøøöÖćøǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉĀćøǰïøĉþìĆ ĕì÷ïøĉêßĉ ǰàĊđÙĊ÷üøĉêǰĊĚ óøĉîĚ êĉÜĚ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþĆìĕì÷đÙîđðđðĂøŤǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđðđðĂøŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðŦÝÝčïĆîđðúĊę÷îßČęĂđðŨîïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ĕì÷óúćÿêĉÖĒúąđÙöĊõè
Ć æŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøÖĂÜìčîïĞćđĀîĘÝïĞćîćâǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×šćøćßÖćøǰ Öï×
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîĂîčÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Üǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖĂÜìčîïĞćđĀîĘÝïĞćîćâ×šćøćßÖćøǰ Öï×
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøïøĉĀćøēÙøÜÖćøüĉÝĆ÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìĊęöčŠÜñúÖøąìïđßĉÜđýøþåÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øąéĆïóĆîúšćîïćìǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉǰ ÿüìß ǰ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
øĂÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰǰ ÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎðđóČęĂøĆïøĂÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøðøĆïđðúĊ÷ę îêćöîē÷ïć÷ǰ5)"*-"/%ǰ
Ļǰ  –ǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÿöćÙöîĉÿĉêđÖŠć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
Ļǰ  –ǰǰǰǰǰǰ ìĊðę øċÖþćǰÿöćÙöîĉÿêĉ đÖŠćüĉýüÖøøöýćÿêøŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คาํ ปรึกษาในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ
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บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ปูน ซิเ มนต์ไ ทย จํากัด (มหาชน) ในบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่วม
(ณ วันที 1 มกราคม 2564)

ชือบริษัท
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ธุร กิจ ซีเ มนต์แ ละผลิต ภัณฑ์ก อ่ สร้าง
บริษัท ย่อ ย
1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
2 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด
6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
7 Khammouane Cement Co., Ltd.
8 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
9 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด
10 บริษัทเอสซีไอ โค่ เซอร์วิสเซส
11 บริษัทคิวมิกซ์ซพั พลาย จํากัด
12 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
13 บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia
15 PT Semen Lebak
16 PT SCG Readymix Indonesia
17 PT CPAC Surabaya
18 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
19 SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company
20 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
21 Song Gianh Cement Joint Stock Company
22 Mien Trung Cement One Member Company Limited
23 Danang Cement One Member Company Limited
24 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
25 บริษัทซีแพคคอนสตรัคชันโซลูชนั จํากัด
26 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
27 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด
28 บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ ง จํากัด
29 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
32 บริษัทกระเบืองกระดาษไทย จํากัด
33 บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด
34 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
35 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด
36 บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ ง จํากัด
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
41 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชัน จํากัด
42 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
43 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จํากัด
44 SCG International Australia Pty. Ltd.
45 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
46 SCG International Hong Kong Limited
47 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
48 SCG International USA Inc.
49 PT SCG International Indonesia
50 SCG International Laos Co., Ltd.
51 SCG Marketing Philippines Inc.
52 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.
53 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
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รองประธานกรรมการ
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บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
54 SCG International Middle East Dmcc
55 SCG International Vietnam Co., Ltd.
56 SCG International India Private Limited
57 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd.
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company
61 บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิง จํากัด
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd.
63 บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจิตอล จํากัด
64 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จํากัด
65 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จํากัด
66 บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จํากัด
67 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด
68 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
69 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิง 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 PT Semen Jawa
81 Mawlamyine Cement Limited
82 Prime Dai An Joint Stock Company
83 Kampot Cement Co., Ltd.
84 PT KIA Serpih Mas
85 PT KIA Keramik Mas
86 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
87 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
88 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติงส์ จํากัด
89 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
90 บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด
91 Prime Dai Viet Joint Stock Company
92 Prime Thein Phuc Joint Stock Company
93 Prime Phong Dien Joint Stock Company
94 Prime Dai Loc Joint Stock Company
95 CPAC Cambodia Co., Ltd.
96 บริษัทสระบุรีรชั ต์ จํากัด
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
99 PT Surya Siam Keramik
100 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชัน โซลูชนั จํากัด
101 บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด
102 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
103 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จํากัด
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company
105 บริษัทควอลิตีคอนสตรัคชันโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
106 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด
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107 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด

X

108 บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด
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กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

109 บริษัทรู ดี เทคโนโลยี จํากัด
110 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิงส์ จํากัด
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
113 บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด
114 บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด
115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
116 บริษัทไทยคอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จํากัด
117 บริษัทบางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิรด์ ดิง จํากัด
118 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
119 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จํากัด
120 บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิง จํากัด
121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
122 Mingalar Motor Co., Ltd.
123 PT Siam-Indo Gypsum Industry
124 PT Siam-Indo Concrete Products
125 PT Pion Quarry Nusantara
126 Home Center Quaung Ninh Joint Stock Company
127 PT SCG Barito Logistics
128 PT Renos Marketplace Indonesia
129 PT Tambang Semen Sukabumi
130 Kampot Land Co., Ltd.
131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัท ร่ว ม การร่ว มค้าและบริษัท อืน
132 บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
133 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จํากัด
134 บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ ไทม์โซลูชนั จํากัด
135 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด
136 บริษัทสยาม สมาร์ท ดาต้า จํากัด
137 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.
139 บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จํากัด
140 Green Siam Resources Corporation
141 Mariwasa Holdings, Inc.
142 CMPI Holdings, Inc.
143 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
144 บริษัทสยาม เซย์ซอน จํากัด
145 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
146 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
147 PT Catur Sentosa Berhasil
148 PT Catur Sentosa Anugerah
149 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
150 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
151 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
152 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
153 PT M Class Industry
154 PT Caturaditya Sentosa
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 บริษัทสยาม วาลิตสั แคปปิ ตอล จํากัด
157 Global House (Cambodia) Company Limited
158 PT Catur Hasil Sentosa
159 PT Kusuma Kemindo Sentosa
160 PT Caturadiluhur Sentosa
161 PT Eleganza Tile Indonesia
162 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
163 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
164 Finfloor S.p.A.

บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)
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ธุร กิจ เคมิค อลส์
บริษัท ย่อ ย
165 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
166 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
167 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
168 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
169 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
170 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
171 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิง จํากัด
172 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด
173 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด
174 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด
175 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
176 Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
177 บริษัทดับเบิลยู ที อี จํากัด
178 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
179 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
180 Hexagon International, Inc.
181 SENFI Norway AS
182 Norner AS
183 Norner Research AS
184 SCGN AS
185 Norner Verdandi AS
186 CO2 Technologies AS
187 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
188 PT TPC Indo Plastic and Chemicals
189 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
190 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด
191 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
192 บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด
193 Chemtech Co., Ltd.
194 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วสิ จํากัด
195 HTExplore S.R.L.
196 SENFI UK Limited
197 SENFI Swiss GmbH
198 บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด
199 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด
200 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จํากัด
201 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
202 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
203 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
204 บริษัทระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด
205 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด
206 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
207 บริษัทเซอร์คลู าร์ พลาส จํากัด
208 PT Nusantara Polymer Solutions
209 Binh Minh Plastics Joint Stock Company
210 North Binh Minh Plastics Limited Company
211 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
212 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริษัท ร่วม และบริษัท อืน
213 SCG Plastics (China) Co., Limited
214 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
215 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
216 บริษัทสยามเลเทกซ์สงั เคราะห์ จํากัด
217 บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
218 บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด
219 บริษัทระยอง เทอร์มนิ ลั จํากัด
220 PT Siam Maspion Terminal
221 บริษัทกรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จํากัด
222 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
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บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
223 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
224 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
225 บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
226 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
227 PT Trans-Pacific Polyethylindo
228 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด
229 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
230 PT Styrindo Mono Indonesia
231 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
232 Future Materials AS
233 Da Nang Plastics Joint Stock Company
234 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company
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บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
ธุร กิจ แพคเกจจิง
บริษัท ย่อ ย
235 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)
236 บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด
237 บริษัทอินวีนิค จํากัด
238 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
239 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด
240 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชนั จํากัด
241 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
242 บริษัทเอสซีจีพี รีจดิ พลาสติกส์ จํากัด
243 บริษัท เอสเคไอซี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
244 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
245 บริษัทวีซี แพ็คเกจิง (ประเทศไทย) จํากัด
246 United Pulp and Paper Co., Inc.
247 บริษัทพรีซชิ นั พรินท์ จํากัด
248 บริษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
249 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด
250 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด
251 Vina Kraft Paper Co., Ltd.
252 New Asia Industries Co., Ltd.
253 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
254 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
255 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
256 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด
257 PT Indoris Printingdo
258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บริษัทฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
260 บริษัทฟิ นิคซ ยูทิลติ ีส์ จํากัด
261 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
262 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
263 บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
264 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด
265 บริษัทไทยพนาดร จํากัด
266 บริษัทไทยพนาราม จํากัด
267 บริษัทสวนป่ ารังสฤษฎ์ จํากัด
268 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
269 บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด
270 บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด
271 TCG Solutions Pte. Ltd.
272 Interpress Printers Sendirian Berhad
273 PT Primacorr Mandiri
274 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
275 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
276 PT Dayasa Aria Prima
277 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
278 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด
279 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิลแพคเกจจิง จํากัด
280 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จํากัด
281 บริษัทตะวันนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
282 บริษัทคอนิเมก จํากัด
บริษัท ร่วมและบริษัท อืน
283 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิง จํากัด
284 P&S Holdings Corporation
285 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
286 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
ส่วนงานอืน
บริษัท ย่อ ย
287 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากัด
288 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี (2001) จํากัด (มหาชน)
289 บริษัทพร็อพเพอร์ตี แวลู พลัส จํากัด
290 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติง เซอร์วิสเซส จํากัด
291 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
292 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด
293 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
294 บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชนั จํากัด
295 บริษัทเอสซีจี เลิรน์ นิง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
296 บริษัทเอสซีจี เอชอาร์ โซลูชนส์
ั จํากัด
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บริษัทบางซืออุตสาหกรรม จํากัด
300 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล จํากัด
301 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
302 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด
บริษัท ร่วมและบริษัท อืน
303 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จํากัด
304 Kubota Cambodia Co., Ltd.
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd.
306 บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
307 บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิง จํากัด
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
309 บริษัทสยามเอทีอตุ สาหกรรม จํากัด
310 บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จํากัด
311 บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
312 บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
313 บริษัทนวโลหะไทย จํากัด
314 Lysando AG
315 บริษัทไอทีวนั จํากัด
316 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
317 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
318 บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การ

ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļ กรรมการ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝĊ
ǰ ǰǰ ǰǰ Ļ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
Ļǰ ǰöĊîćÙöǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćēìǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĂčêÿćĀÖćøǰ6OJWFSTJUZǰPGǰǰ
ǰ 5FYBTǰ "SMJOHUPO ǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćđĀöČĂÜĒøŠǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ความเชี่ยวชาญ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøöĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ íčøÖĉÝĀøČĂĂčêÿćĀÖøøö×îćéĔĀâŠĂČęîėǰ
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĂÜÙŤÖøøąéĆïõĎöĉõćÙĒúąøąéĆïēúÖǰǰ
Ļǰ đýøþåÖĉÝĒúąÖćøúÜìčîǰ
Ļǰ ÖćøÖĞćĀîéîē÷ïć÷ĒúąÖćøüćÜĒñîÖú÷čìíŤǰ (MPCBMǰ7JTJPO ǰ
Ļǰ ÖćøêŠćÜðøąđìý
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîõćüąüĉÖùêĉǰ
ǰ $SJTJTǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ Öćøêúćé
Ļǰ ÙüćöđßĊę÷üßćâéšćîêúćéĔîðøąđìýǰĀøČĂêŠćÜðøąđìýǰ
ǰ .BSLFUǰ*OTJHIU
Ļǰ ïĆâßĊǰǰ'JOBODJBMǰ-JUFSBDZ
Ļǰ ÖćøđÜĉî
Ļǰ ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøìčîöîčþ÷Ťǰ )VNBOǰ$BQJUBMǰ.BOBHFNFOU
Ļǰ ÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúąÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰ &OWJSPONFOUBM ǰ
ǰ 4PDJBMǰǰ(PWFSOBODFǰĀøČĂǰĶ&4(ķ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ ǰ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (20)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćøĂĞćîü÷ÖćøÝĆéĀćìčîǰ
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Ļǰ ǰêĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰ
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ÖøøöÖćøđêøĊ÷öÖćøéšćîéĉÝĉìĆú
đóČęĂđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö
ĀĆüĀîšćìĊöõćÙđĂÖßîǰÙèąìĞćÜćîøŠüöǰ ǰ
øĆåđĂÖßîðøąßćßîǰ ðøąßćøĆå
õć÷ĔêšÙèąÖøøöÖćøõćÙøĆåĒúąđĂÖßîǰ ǰ
đóČęĂ×ĆïđÙúČęĂîđýøþåÖĉÝ×ĂÜðøąđìýǰ&ǰǰǰ
Öćø÷ÖøąéĆïÙčèõćóüĉßćßĊó
$PVODJMǰ.FNCFS ǰ8PSMEǰ#VTJOFTTǰ$PVODJMǰGPSǰǰ
4VTUBJOBCMFǰ%FWFMPQNFOU
.FNCFS ǰ"TJBǰ#VTJOFTTǰ$PVODJM
ÖøøöÖćøĒñîÖüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰ
öĎúîĉíĂĉ ćîĆîìöĀĉéú
ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ
ĂîčÖøøöÖćøÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćøǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćø×ĆïđÙúČęĂîøąïïøćßÖćøǰǰ
ÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉéšćîÝĉêüĉì÷ćǰ ǰ
ĂÜÙŤÖćøǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
ÖøøöÖćøïøĉĀćøÿöćÙöñĎšðÖÙøĂÜĒúą
ÙøĎēøÜđøĊ÷îđìóýĉøĉîìøŤ
ǰÙèąÖøøöÖćøóĆçîćîüĆêÖøøöÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøÿëćîýċÖþćĔîøĎðĒïïǰ1VCMJDǰ4DIPPM
đóČęĂøĂÜøĆïÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎð
ÖćøýċÖþćêćöîē÷ïć÷ǰ5)"*-"/%ǰ
ÖøøöÖćøöĎúîĉíóĉ øąøćßîĉđüýîŤöùÙìć÷üĆîǰ
ĔîóøąĂčðëĆöõŤÿöđéĘÝóøąđÝšćõÙĉîĊđíĂ
đÝšćôŜćđóßøøĆêîøćßÿčéćǰÿĉøĉēÿõćóĆèèüéĊ
ÙèąĂîčÖøøöÖćøÿŠÜđÿøĉöÙüćöøŠüööČĂ
õćÙÿĆÜÙöǰöúĎ îĉíøĉ ćÜüĆúÿöđéĘÝđÝšćôŜćöĀćÝĆÖøĊ
ìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝÿõćĂčêÿćĀÖøøö
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ ÿĂì
ÙèąÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎð
ÖćøĂčéöýċÖþćǰüìĉ ÷ćýćÿêøŤǰüÝĉ ÷Ć ĒúąîüĆêÖøøöǰǰ
ĂîčÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćøđÖĊ÷ę üÖĆï
Öćø×ĆïđÙúČęĂîøąïïøćßÖćøđóČęĂîćÙê
ĂîčÖøøöÖćøðøąđöĉîñúÿĆöùìíĉĝ
ÖćøéĞćđîĉîÜćîđóČęĂÖćøóĆçîćǰ
ÿĞćîĆÖÜćîóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤĒúą
đìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉ
ÖøøöÖćøðãĉøĎððøąđìýéšćîìĊęǰǰǰ ǰ
üĆçîíøøöǰÖĊāćǰĒøÜÜćîǰĒúąÖćøóĆçîćǰǰ
ìøĆó÷ćÖøöîčþ÷Ťǰ
ÖøąìøüÜÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĒúąÖĊāć

Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøïøĉĀćøēÙøÜÖćøüĉÝ÷Ć ìĊöę ÜŠč ñúÖøąìï
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đßĉÜđýøþåÖĉÝøąéĆïóĆîúšćîïćìǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîóĆçîćüĉì÷ćýćÿêøŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜßćêĉǰ ÿüìß ǰ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
øĂÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰǰ ÖøøöÖćø×ĆïđÙúČęĂîÖćøðäĉøĎðđóČęĂøĆïøĂÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøðøĆïđðúĊ÷ę îêćöîē÷ïć÷ǰ5)"*-"/%ǰ
Ļǰ  –ǰǰ ìĊęðøċÖþćǰÿöćÙöîĉÿĉêđÖŠćÝčāćúÜÖøèŤǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
Ļǰ  –ǰǰǰǰǰǰ ìĊðę øċÖþćǰÿöćÙöîĉÿêĉ đÖŠćüĉýüÖøøöýćÿêøŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
การสนับสนุนและให้คาํ ปรึกษาในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙĞćðøċÖþćéšćîîüĆêÖøøöÝćÖÖćøđ÷Ċę÷ößöǰǰ
ǰ îĉìøøýÖćøÿĉîÙšćǰïøĉÖćøĒúąÖćøóĆçîćÜćîüĉÝ÷Ć ×ĂÜìčÖíčøÖĉÝ

การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĔîïøĉþĆì÷ŠĂ÷×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
ǰ ìĊęĂ÷ĎŠîĂÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ÝĞćîüîǰǰïøĉþĆì
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøĒúąðøąíćîÖøøöÖćøǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉĀćøǰïøĉþìĆ ĕì÷ïøĉêßĉ ǰàĊđÙĊ÷üøĉêǰĊĚ óøĉîĚ êĉÜĚ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøǰïøĉþĆìĕì÷đÙîđðđðĂøŤǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđðđðĂøŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðŦÝÝčïĆîđðúĊę÷îßČęĂđðŨîïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ĕì÷óúćÿêĉÖĒúąđÙöĊõè
Ć æŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ  –ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙèąÖøøöÖćøÖĂÜìčîïĞćđĀîĘÝïĞćîćâǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×šćøćßÖćøǰ Öï×
Ļǰ  –ǰǰ ðøąíćîĂîčÖøøöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Üǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖĂÜìčîïĞćđĀîĘÝïĞćîćâ×šćøćßÖćøǰ Öï×
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
Ăć÷čǰǰðŘ

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìøą÷ĂÜēĂđúôŗîÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ (FOFSBMǰ%JSFDUPS ǰ-POHǰ4POǰ1FUSPDIFNJDBMTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PNQBOZǰ-JNJUFE
Ļǰ ǰ–ǰǰ ñĎšßŠü÷ñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠÖćøïøĉĀćøÖúćÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøïøĉĀćøǰÿĞćîĆÖÜćîóĆçîćíčøÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìćÜĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

ตําแหน่งǰ Ļǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰíčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤǰǰǰǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîć
อย่างยั่งยืน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćĕôôŜćǰÿëćïĆîđìÙēîēú÷Ċ
ǰ óøąÝĂöđÖúšćíîïčøĊ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ ĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰ ÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ 1SFTJEFOUǰ$PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ'BKBSǰ4VSZBǰ8JTFTBǰ5CL
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ $PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ$IBOESBǰ"TSJǰ1FUSPDIFNJDBMǰ5CL
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ĂîčÖøøöÖćøǰöĎúîĉíĉēÙøÜÖćøĀúüÜ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ $IBJSNBOǰPGǰ15*5ǰ3FųOJOHǰBOEǰ1FUSPDIFNJDBMǰ
4UBOEJOHǰ$PNNJUUFF ǰ1FUSPMFVNǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5IBJMBOE
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
017

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU1PMZPMFųOTǰBOEǰ7JOZMǰ#VTJOFTTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ íčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰÙèąïøĉĀćøíčøÖĉÝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰÙèąüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćÿõćĀĂÖćøÙšćĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ñĎĒš ìîÿöćÙöîĉÿêĉ đÖŠćüĉýüÖøøöýćÿêøŤĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ .BOBHJOHǰ%JSFDUPS ǰ.FISǰ1FUSPDIFNJDBMǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PNQBOZ ǰ*SBOǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óúćÿêĉÖÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøÿëćïĆîóúćÿêĉÖ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU0MFųOTǰ#VTJOFTTǰBOEǰ0QFSBUJPOTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ íčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÿć÷ÜćîÿĆÜÙöĒúąõćóúĆÖþèŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂčêÿćĀÖøøöǰÖúčŠöĂčêÿćĀÖøøöðŗēêøđÙöĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÙèąÖøøöÖćøÿëćïĆîóúĆÜÜćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂĂčêÿćĀÖøøöǰÿõćĂčêÿćĀÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ñĎšÝĆéÖćøòść÷ñúĉêǰïøĉþĆìöćïêćóčé
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēĂđúôŗîÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìöćïêćóčé
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēĂđúôŗîÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ 0MFųOTǰ-FBEFSǰïøĉþìĆ đĂÿàĊÝǰĊ đÙöĉÙĂúÿŤǰÝćĞ ÖĆé
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ
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นายสุรชา อุดมศักดิ์
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU$IFNJDBMTǰ#VTJOFTTǰĒúąéĎĒúÜćîǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ $IJFGǰ5FDIOPMPHZǰ0GųDFS*OOPWBUJPOǰBOEǰ5FDIOPMPHZǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ íčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊǰ5FYBTǰ".ǰ
ǰ 6OJWFSTJUZ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöđÙöĊǰÝčāćúÜÖøèŤ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ĕöŠöĊ
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøýĎî÷ŤÙüćöđðŨîđúĉýéšćîđìÙēîēú÷Ċ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðŗēêøđÙöĊĒúąüĆÿéčǰÝāč ćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊðę øċÖþćǰ+BQBOǰ"EWBODFEǰ*OTUJUVUFǰPGǰ4DJFODFǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
BOEǰ5FDIOPMPHZ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ñĎšĒìîÿöćÙöǰ5IBJ6,ǰ#VTJOFTTǰ-FBEFSTIJQǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PVODJM
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ìĊðę øċÖþćüĉì÷ćúĆ÷ðŗēêøđúĊ÷öĒúąðŗēêøđÙöĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿöćÙöÖćøïøĉĀćøÖćøĂîčâćê
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔĀšĔßšÿĉìíĉǰ ðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷
การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
øĂÜÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøǰïøĉþìĆ ĒÖøîéŤǰÿ÷ćöǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙĂöēóÿĉêǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøǰïøĉþìĆ ĕì÷ēóúĉđĂììĊúîĊ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ 3FTFBSDIǰBOEǰ%FWFMPQNFOUǰ%JSFDUPS ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
#VTJOFTTǰ(SPVQǰ)FBEǰǰ5FDIOPMPHZǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđÙöĉÙĂúÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ 3FTFBSDIǰBOEǰ%FWFMPQNFOUǰ%JSFDUPS ǰ&NFSHJOHǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
#VTJOFTTǰ%JSFDUPSǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđÙöĉÙĂúÿŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆé
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

นายนิธิ ภัทรโชค
Ăć÷čǰǰðŘ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ÿ÷ćöēÖúïĂúđăšćÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìǰðøąíćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøïøĉĀćøǰĒúąÖøøöÖćøÿøøĀćǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙŠćêĂïĒìîǰǰĒúąïøøþĆìõĉïćúǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝǰĊ đàøćöĉÖÿŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþĆìǰĒúąðøąíćîǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÖøøöÖćøïøĉĀćøǰïøĉþĆìÙüĂúĉêĊĚ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÙĂîÿêøĆÙßĆęîēðøéĆÙÿŤǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÿöćÙöÖćøÝĆéÖćøíčøÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿöćÙöĕì÷úćüđóČęĂöĉêøõćó
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ

ตําแหน่ง Ļǰ ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøĔĀâŠǰíøč ÖĉÝàĊđöîêŤĒúąñúĉêõĆèæŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÖŠĂÿøšćÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ Ļǰ éĎĒúÜćîǰ7JDFǰ1SFTJEFOU-JWJOHǰ4PMVUJPOǰBOEǰ)PVTJOHǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ 1SPEVDUTǰ#VTJOFTTǰ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.#"ǰ 'JOBODFǰBOEǰ0QFSBUJPOTǰ.BOBHFNFOU ǰ
ǰ 6OJWFSTJUZǰPGǰ$IJDBHPǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćøǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
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การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰıǰǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîüćÜĒñîÖúćÜǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ ǰıǰǰ ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøǰïøĉþìĆ đĂÿàĊÝǰĊ ēúÝĉÿêĉÖÿŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒöđîÝđöšîìŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰıǰǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU%PNFTUJDǰ.BSLFUǰđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜ
Ļǰ ǰıǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþĆìðĎîàĊđöîêŤđĂđßĊ÷ǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰıǰǰǰ øĂÜðøąíćîǰÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰıǰǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU#VJMEJOHǰ1SPEVDUTǰBOEǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
%JTUSJCVUJPOǰ#VTJOFTTǰíčøÖĉÝàĊđöîêŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜ

Ļǰ ǰıǰǰǰ $PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,0,0)ǰ*/5*ǰ"3&#"."ǰ5CL ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
*OEPOFTJB
Ļǰ ǰıǰǰ ÖøøöÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰıǰǰ 1SFTJEFOUǰ$PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,&3".*,"ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
*/%0/&4*"ǰ"4404*"4* ǰ5CL
Ļǰ ǰıǰǰ 1SFTJEFOUǰ$PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,0,0)ǰ*/5*ǰǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
"3&#"."ǰ5CL ǰ
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ǰĀčšîǰ
ǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

นายชนะ ภูมี
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU$FNFOUǰBOEǰ$POTUSVDUJPOǰ4PMVUJPOǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ #VTJOFTTǰíčøÖĉÝàĊđöîêŤĒúąñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćđĂÖǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤéčþãĊïĆèæĉêÖĉêêĉöýĆÖéĉĝǰ
ǰ üĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćø ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ
ǰ óøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂ
Ļǰ ðøĉââćēìǰÿÿöǰÿÜĉę ĒüéúšĂöǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿčē×ìĆ÷íøøöćíĉøćßǰǰ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰǰ
ǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćóøąîÙøđĀîČĂǰ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìǰÖøøöÖćøïøĉĀćøǰĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ÖøøöÖćøÿøøĀćÙŠćêĂïĒìîĒúąïøøþĆìõĉïćú
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ïøĉþĆìÙüĂúĉêĊĚÙĂîÿêøĆÙßĆęîēðøéĆÙÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìðĎîàĊđöîêŤđĂđßĊ÷ǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ îć÷ÖÿöćÙöĂčêÿćĀÖøøöðĎîàĊđöîêŤĕì÷
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷

การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ .BOBHJOHǰ%JSFDUPS ǰ,BNQPUǰ$FNFOUǰ$P-UE
Ļǰ ǰ–ǰǰ 4VQQMZǰ$IBJOǰ%JSFDUPSǰïøĉþìĆ đĂÿàĊÝǰĊ àđĉ öîêŤǰÝćĞ ÖĆéǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ .BOBHJOHǰ%JSFDUPS ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ïøĉþĆìǰđĂÿǰàĊǰĕĂǰĂĊēÙŠǰđàĂøŤüĉÿđàÿǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ &OFSHZǰ%JSFDUPSǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰàĉđöîêŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ ñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ $PVOUSZǰ%JSFDUPS.ZBONBSǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøïøĉþìĆ ǰïøĉþìĆ ĂĊēÙŠǰĒóúîìŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ đàĂøŤüĉÿđàÿǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ .BOBHJOHǰ%JSFDUPS ǰ.BXMBNZJOFǰ$FNFOUǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ -JNJUFE
Ļǰ ǰ–ǰǰ .BOBHJOHǰ%JSFDUPS ǰ.ZBONBSǰ$#.ǰ4FSWJDFTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ $PNQBOZǰ-JNJUFE
Ļǰ ǰ–ǰǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU0QFSBUJPOTǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆé
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
ǰ 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

020

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ 7JDFǰ1SFTJEFOU3FHJPOBMǰ#VTJOFTTǰíčøÖĉÝàĊđöîêŤĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.4ǰ0QFSBUJPOBMǰ.BOBHFNFOUǰǰ'JOBODF ǰ
ǰ .BTTBDIVTFUUTǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćǰóøąîÙøđĀîČĂ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìÿ÷ćöēÖúïĂúđăšćÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
ĕöŠöĊ

การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìîüóúćÿêĉÖ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂčêÿćĀÖøøöǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ĀĆüĀîšćÖúčŠöíčøÖĉÝǰ'BCSJDBUFEǰ1SPEVDUTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđÙöĉÙĂúÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ 0QFSBUJPOTǰ7JDFǰ1SFTJEFOUǰ%JSFDUPS ǰ15ǰ$IBOESBǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
"TSJǰ1FUSPDIFNJDBMTǰ5CL ǰ*OEPOFTJB
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøǰïøĉþìĆ ÖøčÜđìóǰàĉîíĉêÖĉ ÿŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

นายยุทธนา เจียมตระการ
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļǰ ñĎšßŠü÷ñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠÖćøïøĉĀćøÖúćÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ Ļǰ ÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂĆÿÿĆößĆâ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰÿć×ćüĉßćđÙöĊǰÝčāćúÜÖøèŤ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (5)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊęðøċÖþćǰöĎúîĉíĉÿŠÜđÿøĉöüĉì÷ćýćÿêøŤĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đìÙēîēú÷ĊĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĞćîü÷ÖćøýĎî÷ŤÙüćöđðŨîđúĉý
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éšćîĂîćöĆ÷ÿĉęÜĒüéúšĂöĒúąóĉþüĉì÷ć

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉøĂ÷ĆúĒïÜÙŤÙĂÖàĉöēôîĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂĂøŤđÙÿêøšć
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøöĎúîĉíĉÿüîĀúüÜǰø
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóĂøŤôĂøŤöćîàŤǰđÙöĉÙĂúÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰēóúĉ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ēĂđúôŗîÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ĀĆüĀîšćÖúčöŠ íčøÖĉÝǰ$PNQPVOEǰBOEǰ'PSNVMBUJPOǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰ–ǰǰ ðøąíćîÖĉêêĉöýĆÖéĉĝÖúčŠöĂčêÿćĀÖøøö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
óúćÿêĉÖǰÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
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ǰǰǰ
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ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰǰǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ

Ļǰ ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

ìĊęðøċÖþćǰÿëćïĆîÖćøÝĆéÖćøïøøÝčõĆèæŤǰ ǰ
ĒúąøĊĕàđÙĉúđóČęĂÿĉęÜĒüéúšĂöǰ 5*1.4& ǰ
ÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ìĊęðøċÖþćǰÿöćÙöĂčêÿćĀÖøøöóúćÿêĉÖǰ ǰ
ßĊüõćóĕì÷
ÖøøöÖćøøŠüöìčîǰ/45%"ǰ$IBJSǰ1SPGFTTPSǰ
ēÙøÜÖćøìčîǰ/45%"ǰ$IBJSǰ1SPGFTTPS
ÖøøöÖćøÝĆéêĆĚÜýĎî÷ŤüĉÝĆ÷ĒúąòřÖĂïøö
ÖĞćúĆÜÙîđóČęĂÿîĆïÿîčîĂčêÿćĀÖøøöǰǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšć
พระนครเหนือ

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่ง Ļǰ ñĎšßŠü÷ñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠÖćøđÜĉîĒúąÖćøúÜìčî
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ.#" ǰ-POEPOǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰÿĀøćßĂćèćÝĆÖøǰǰ
ǰ %JTUJODUJPO
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰüĉýüÖøøöýćÿêøŤǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ .BOBHFNFOUǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBN ǰ5IFǰ8IBSUPOǰ4DIPPM ǰ
ǰ 5IFǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ1FOOTZMWBOJBǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ &YFDVUJWFǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBN ǰ$PMVNCJBǰ6OJWFSTJUZǰǰ
ǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ $IBOHFǰ.BOBHFNFOU ǰ(&
Ļǰ 5PUBMǰ2VBMJUZǰ.BOBHFNFOUǰGPSǰ&YFDVUJWF ǰ+64&ǰðøąđìýâĊęðčśî
Ļǰ .BSLFUJOHǰGPSǰ.BOBHFNFOU ǰ,FMMPHHǰ4DIPPMǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ $FSUJųDBUFǰGPSǰ(FOFSBMǰ#JEEJOHǰ$PNNJUUFF ǰ#JEEJOHǰ-BX ǰ.1*ǰǰ ǰ
ǰ ðøąđìýđüĊ÷éîćö
Ļǰ -FBEFSTIJQǰ$PBDIJOH ǰ"1.ǰ(SPVQ
Ļǰ *OOPWBUJPOǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBN ǰ%VQPOUǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ 0SJFOUBUJPOǰ$PVSTFǰıǰ$'0ǰ'PDVTǰPOǰ'JOBODJBMǰ3FQPSUJOHǰ$MBTTǰǰ ǰ
ǰ 
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
Ļǰ %JSFDUPSTǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ %JSFDUPSTǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰĒóÙđÖÝÝĉĚÜǰÝĞćÖĆéǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî

การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ $PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ$IBOESBǰ"TSJǰ1FUSPDIFNJDBMǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5CL ǰ*OEPOFTJB
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøǰÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ 1SPKFDUǰ%JSFDUPSǰēÙøÜÖćøóĆçîćøąïïǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êšîĒïïÖćøßĞćøąđÜĉîēé÷ĔßšÿÖčúđÜĉîéĉÝìĉ úĆ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìĊęĂĂÖēé÷íîćÙćøÖúćÜ
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰïøĉþìĆ øŠüöǰĒúąïøĉþìĆ
ǰ ĂČîę ǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝǰĊ ìĊĂę ÷ĎîŠ ĂÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷
ǰ êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ F$PNNFSDFǰBOEǰF#VTJOFTTǰ.BOBHFSǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤ
Ļǰ ǰ–ǰǰ #VTJOFTTǰ%FWFMPQNFOUǰBOEǰ$PSQPSBUFǰ1MBOOJOHǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
%JSFDUPSǰíčøÖĉÝđÙöĉÙĂúÿŤǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ %FQVUZǰ(FOFSBMǰ%JSFDUPS ǰ-POHǰ4POǰ1FUSPDIFNJDBMTǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PNQBOZǰ-JNJUFE
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ (FOFSBMǰ%JSFDUPS ǰ-POHǰ4POǰ1FUSPDIFNJDBMTǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
$PNQBOZǰ-JNJUFE
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
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นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìàĉđöîêŤĕì÷ēăúéĉĚÜǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ÝĞćÖĆé
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰÿć×ćüĉýüÖøøöĂčêÿćĀÖćøĒúąÖćøÝĆéÖćøǰǰ ǰ
ǰ ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊĒĀŠÜđĂđßĊ÷
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰÿć×ćüĉýüÖøøöĕôôŜćǰ đÖĊ÷øêĉî÷ĉ ö ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ǰ đßĊ÷ÜĔĀöŠ
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøēÙøÜÖćøÖĉÝÖćøđóČęĂÿĆÜÙöǰüêìǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰ 4&1SPKFDU4&1
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøÿćîóúĆÜðøąßćøĆåǰéšćîÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿŠÜđÿøĉöÖćøÿŠÜĂĂÖĒúąÖćøúÜìčîĔî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
êŠćÜðøąđìýǰ % ǰ õćÙđĂÖßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ìĊðę øċÖþćǰ.FNCFSǰPGǰUIFǰ"*5ǰ4PMVUJPOTǰ"EWJTPSZǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
#PBSE ǰ"TJBOǰ*OTUJUVUFǰPGǰ5FDIOPMPHZ
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÖøøöÖćøĒúąÖøøöÖćøǰĔîïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰ
ǰ ïøĉþĆìøŠüöǰĒúąïøĉþĆìĂČęîǰėǰ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰìĊęĂ÷ĎŠîĂÖ
ǰ êúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷êćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ ÖøøöÖćøǰÖøøöÖćøÿøøĀćǰÙŠćêĂïĒìî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøøþĆìõĉïćúǰĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĕì÷đ÷ĂøöĆîǰđàøćöĉÙǰĂĉîéĆÿìøĊęǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ $PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,FSBNJLBǰ*OEPOFTJBǰ"TTPTJBTJǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5CL ǰ*OEPOFTJB ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ēúąǰ15ǰ,PLPIǰ*OUJǰ"SFCBNBǰ5CL ǰ*OEPOFTJB

Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰÖøøöÖćøÿøøĀćǰÙŠćêĂïĒìî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøøþĆìõĉïćúǰĒúąÖøøöÖćøïøĉĀćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþìĆ ÙüĂúĉêÙĊĚ ĂîÿêøĆÙßĆîę ēðøéĆÙÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ øĂÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøǰïøĉþìĆ ÿ÷ćöēÖúïĂúđăšćÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøÿøøĀćǰÙŠćêĂïĒìîĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøøþĆìõĉïćúǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĕì÷đ÷ĂøöĆîǰđàøćöĉÙǰĂĉîéĆÿìøĊęǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþìĆ ÙüĂúĉêÙĊĚ ĂîÿêøĆÙßĆîę ēðøéĆÙÿŤǰÝĞćÖĆéǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
àĉđöîêŤñúĉêõĆèæŤÖŠĂÿøšćÜǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ðøąíćîÖøøöÖćøïøĉþìĆ ǰðøąíćîÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉĀćøǰĒúąÖøøöÖćøÿøøĀćÙŠêĂïĒìîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøøþĆìõĉïćúǰïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđàøćöĉÖÿŤ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ 1SFTJEFOUǰ$PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,FSBNJLBǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
*OEPOFTJBǰ"TTPTJBTJǰ5CL ǰ*OEPOFTJB ǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ 1SFTJEFOUǰ$PNNJTTJPOFS ǰ15ǰ,PLPIǰ*OUJǰ"SFCBNBǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
5CL ǰ*OEPOFTJB
Āöć÷đĀêčǰ ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĔîðøąđìýĂĉîēéîĊđàĊ÷
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
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บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งของคณะจัด การบริษัท ปูน ซิเ มนต์ไ ทย จํากัด (มหาชน) ในบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่วม
(ณ วันที 1 มกราคม 2564)
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ชือบริษัท

X

ธุร กิจ ซีเ มนต์แ ละผลิต ภัณฑ์ก ่อ สร้าง
บริษัท ย่อ ย
1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
2 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด
3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด
6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
7 Khammouane Cement Co., Ltd.
8 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
9 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วสิ เซส จํากัด
10 บริษัทเอสซีไอ โค่ เซอร์วสิ เซส
11 บริษัทคิวมิกซ์ซพั พลาย จํากัด
12 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
13 บริษัทศิลาสานนท์ จํากัด
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia
15 PT Semen Lebak
16 PT SCG Readymix Indonesia
17 PT CPAC Surabaya
18 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
19 SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company
20 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
21 Song Gianh Cement Joint Stock Company
22 Mien Trung Cement One Member Company Limited
23 Danang Cement One Member Company Limited
24 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
25 บริษัทซีแพคคอนสตรัคชันโซลูชนั จํากัด
26 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
27 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด
28 บริษัทเอ็มอาร์ซี รูฟฟิ ง จํากัด
29 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
32 บริษัทกระเบืองกระดาษไทย จํากัด
33 บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จํากัด
34 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
35 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด
36 บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ ง จํากัด
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
41 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบวิ ชัน จํากัด
42 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
43 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จํากัด
44 SCG International Australia Pty. Ltd.
45 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
46 SCG International Hong Kong Limited
47 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
48 SCG International USA Inc.
49 PT SCG International Indonesia
50 SCG International Laos Co., Ltd.
51 SCG Marketing Philippines Inc.
52 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.
53 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
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บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)
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ชือบริษัท
54 SCG International Middle East Dmcc
55 SCG International Vietnam Co., Ltd.
56 SCG International India Private Limited
57 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd.
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company
61 บริษัทเน็กซเตอร์ ลีฟวิง จํากัด
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd.
63 บริษัทเน็กซเตอร์ ดิจติ อล จํากัด
64 บริษัทเบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จํากัด
65 บริษัทเน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จํากัด
66 บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จํากัด
67 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด
68 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
69 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิง 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 PT Semen Jawa
81 Mawlamyine Cement Limited
82 Prime Dai An Joint Stock Company
83 Kampot Cement Co., Ltd.
84 PT KIA Serpih Mas
85 PT KIA Keramik Mas
86 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
87 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
88 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติงส์ จํากัด
89 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
90 บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด
91 Prime Dai Viet Joint Stock Company
92 Prime Thein Phuc Joint Stock Company
93 Prime Phong Dien Joint Stock Company
94 Prime Dai Loc Joint Stock Company
95 CPAC Cambodia Co., Ltd.
96 บริษัทสระบุรีรชั ต์ จํากัด
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
99 PT Surya Siam Keramik
100 บริษัทกรีน คอนเซอร์เวชัน โซลูชนั จํากัด
101 บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด
102 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อนิ ดัสทรี จํากัด
103 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อนิ ดัสทรี (หนองแค) จํากัด
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company
105 บริษัทควอลิตีคอนสตรัคชันโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
106 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด
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ร ีช

ชือบริษัท
107 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด
108 บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด
109 บริษัทรูดี เทคโนโลยี จํากัด
110 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิงส์ จํากัด
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
113 บริษัทพาเนล เวิลด์ จํากัด
114 บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด
115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
116 บริษัทไทยคอนเน็คทิวติ ี เทอมินอล จํากัด
117 บริษัทบางกอก อินเตอร์ เฟรท ฟอร์เวิรด์ ดิง จํากัด
118 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
119 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จํากัด
120 บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร โฮลดิง จํากัด
121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
122 Mingalar Motor Co., Ltd.
123 PT Siam-Indo Gypsum Industry
124 PT Siam-Indo Concrete Products
125 PT Pion Quarry Nusantara
126 Home Center Quaung Ninh Joint Stock Company
127 PT SCG Barito Logistics
128 PT Renos Marketplace Indonesia
129 PT Tambang Semen Sukabumi
130 Kampot Land Co., Ltd.
131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัท ร่วม การร่วมค้าและบริษัท อืน
132 บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
133 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จํากัด
134 บริษัทซีแพค เอสบีแอนด์เอ็ม ไลฟ์ ไทม์โซลูชนั จํากัด
135 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด
136 บริษัทสยาม สมาร์ท ดาต้า จํากัด
137 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.
139 บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วสิ จํากัด
140 Green Siam Resources Corporation
141 Mariwasa Holdings, Inc.
142 CMPI Holdings, Inc.
143 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
144 บริษัทสยาม เซย์ซอน จํากัด
145 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
146 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
147 PT Catur Sentosa Berhasil
148 PT Catur Sentosa Anugerah
149 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
150 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
151 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
152 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
153 PT M Class Industry
154 PT Caturaditya Sentosa
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 บริษัทสยาม วาลิตสั แคปปิ ตอล จํากัด
157 Global House (Cambodia) Company Limited
158 PT Catur Hasil Sentosa
159 PT Kusuma Kemindo Sentosa
160 PT Caturadiluhur Sentosa
161 PT Eleganza Tile Indonesia
162 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน)
163 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
164 Finfloor S.p.A.
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ชือบริษัท
ธุร กิจ เคมิค อลส์
บริษัท ย่อ ย
165 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
166 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
167 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด
168 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด
169 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
170 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด
171 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิง จํากัด
172 บริษัทเร็ปโก เมนเทนแนนซ์ จํากัด
173 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จํากัด
174 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด
175 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
176 Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
177 บริษัทดับเบิลยู ที อี จํากัด
178 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
179 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
180 Hexagon International, Inc.
181 SENFI Norway AS
182 Norner AS
183 Norner Research AS
184 SCGN AS
185 Norner Verdandi AS
186 CO2 Technologies AS
187 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
188 PT TPC Indo Plastic and Chemicals
189 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
190 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด
191 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
192 บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด
193 Chemtech Co., Ltd.
194 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วสิ จํากัด
195 HTExplore S.R.L.
196 SENFI UK Limited
197 SENFI Swiss GmbH
198 บริษัทระยองไปป์ ไลน์ จํากัด
199 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด
200 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มนิ ลั จํากัด
201 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
202 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
203 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
204 บริษัทระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด
205 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด
206 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
207 บริษัทเซอร์คลู าร์ พลาส จํากัด
208 PT Nusantara Polymer Solutions
209 Binh Minh Plastics Joint Stock Company
210 Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company
211 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
212 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด
บริษัท ร่วม และบริษัท อืน
213 SCG Plastics (China) Co., Limited
214 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
215 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด
216 บริษัทสยามเลเทกซ์สงั เคราะห์ จํากัด
217 บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
218 บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด
219 บริษัทระยอง เทอร์มนิ ลั จํากัด
220 PT Siam Maspion Terminal
221 บริษัทกรุงเทพ ซินธิตกิ ส์ จํากัด
222 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
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ชือบริษัท
223 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด
224 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
225 บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
226 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
227 PT Trans-Pacific Polyethylindo
228 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด
229 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
230 PT Styrindo Mono Indonesia
231 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
232 Future Materials AS
233 Da Nang Plastics Joint Stock Company
234 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company

X
X
X
/
/
/

/
/
/

ีช
ปร

/

/

บริ ษัทปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)
ิ
า ว ุฒ ณ
ม
ร
เ ส น ร ะกา ฐอ ุด ิน กุล
โสภ ด ิ
ช
กร
ษ
ณ
น
ต
า
า
ร
ช
ั
ก
ั
ิสโย
จ
ช ีว
ม
ิส
ศ
ภิ
ร
ศ
ค
ร ีร
ด ิ เ ช วลิต
ร ์ น า เ จยี
์ ร ัง ษ ์ อ า ัย ป ฏ เ ฮงโ อ ุดม ทั ร โ ช ภมู ี
ก
ั
ว
น
์
ศ
ศ
จ
ชิ
น
ง
ล
า
ีย
่งโร ธ น ว ศัก ด มงค สุร ช น ิธ ิ ภ ชน ะ ปร เ ม ยุท ธ ธ ร ร ม อ าร
ย
ย
ย รุ
ย
ย
ย
ย
ย
ย
ย
ย
หมายเหตุ
นา
นา
นา
นา
นา
นา
นา
นา
นา
นา
นา
X ประธานกรรมการ
* รองประธานกรรมการ
/
/
/ กรรมการ
/
// กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
/// กรรมการผูจ้ ดั การ
ส
ภา

ชือบริษัท
ธุร กิจแพคเกจจิง
บริษัท ย่อ ย
235 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)
236 บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด
237 บริษัทอินวีนิค จํากัด
238 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
239 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด
240 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชนั จํากัด
241 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
242 บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จํากัด
243 บริษัท เอสเคไอซี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
244 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
245 บริษัทวีซี แพ็คเกจิง (ประเทศไทย) จํากัด
246 United Pulp and Paper Co., Inc.
247 บริษัทพรีซิชนั พรินท์ จํากัด
248 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
249 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด
250 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด
251 Vina Kraft Paper Co., Ltd.
252 New Asia Industries Co., Ltd.
253 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
254 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
255 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
256 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด
257 PT Indoris Printingdo
258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บริษัทฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
260 บริษัทฟิ นิคซ ยูทิลิตส์ี จํากัด
261 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
262 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
263 บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
264 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด
265 บริษัทไทยพนาดร จํากัด
266 บริษัทไทยพนาราม จํากัด
267 บริษัทสวนป่ ารังสฤษฎ์ จํากัด
268 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
269 บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด
270 บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด
271 TCG Solutions Pte. Ltd.
272 Interpress Printers Sendirian Berhad
273 PT Primacorr Mandiri
274 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
275 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
276 PT Dayasa Aria Prima
277 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
278 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด
279 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิลแพคเกจจิง จํากัด
280 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จํากัด
281 บริษัทตะวันนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
282 บริษัทคอนิเมก จํากัด
บริษัท ร่วมและบริษัท อืน
283 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิง จํากัด
284 P&S Holdings Corporation
285 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด
286 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด
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บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ ไ ทย จํากัด (มหาชน)

ชือบริษัท
ส่วนงานอืน
บริษัท ย่อ ย
287 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง จํากัด
288 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี (2001) จํากัด (มหาชน)
289 บริษัทพร็อพเพอร์ตี แวลู พลัส จํากัด
290 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ติง เซอร์วิสเซส จํากัด
291 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
292 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด
293 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
294 บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชนั จํากัด
295 บริษัทเอสซีจี เลิรน์ นิง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
296 บริษัทเอสซีจี เอชอาร์ โซลูชนส์
ั จํากัด
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บริษัทบางซืออุตสาหกรรม จํากัด
300 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล จํากัด
301 บริษัทแอด เวนเจอร์ส แคปปิ ตอล อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
302 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จํากัด
บริษัท ร่วมและบริษัท อืน
303 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จํากัด
304 Kubota Cambodia Co., Ltd.
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd.
306 บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
307 บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิง จํากัด
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
309 บริษัทสยามเอทีอตุ สาหกรรม จํากัด
310 บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จํากัด
311 บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
312 บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด
313 บริษัทนวโลหะไทย จํากัด
314 Lysando AG
315 บริษัทไอทีวนั จํากัด
316 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
317 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
318 บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด

หมายเหตุ 1. ข้อมูลกรรมการ ณ วันที 1 มกราคม 2564
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ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
Ăć÷čǰǰðŘ
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìĔîđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ìĊęĂ÷ĎŠîĂÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ êćöìĊęĕéšøĆï
ǰ öĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąÖøøöÖćøüĉßćßĊóïĆâßĊéšćîÖćøïĆâßĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉĀćøǰÿõćüĉßćßĊóïĆâßĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøÖúĆęîÖøĂÜöćêøåćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøïĆâßĊǰÿõćüĉßćßĊóïĆâßĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ĕöŠöĊ

ตําแหน่งǰ Ļǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîïĆâßĊÖúćÜ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝöĀćïĆèæĉêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ǰ íøøöýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰïĆâßĊïĆèæĉêǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
Ļǰ %JSFDUPSǰ$FSUJųDBUJPOǰ1SPHSBNǰ %$1 ǰǰÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ǰ ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ "EWBODFEǰ4USBUFHJDǰ.BOBHFNFOUǰ "4. ǰ*OUFSOBUJPOBMǰ*OTUJUVUFǰ
ǰ GPSǰ.BOBHFNFOUǰ%FWFMPQNFOUǰðøąđìýÿüĉêđàĂøŤĒúîéŤ
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (1)
Ļǰ ǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ðøąíćîÙèąÖøøöÖćøüĉßćßĊóïĆâßĊ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
éšćîÖćøìĞćïĆâßĊǰÿõćüĉßćßĊóïĆâßĊǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
นางจันทนิดา สาริกะภูติ
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰǰ Ļǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîüćÜĒñîĒúąÖćøđÜĉî
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰ'JOBODF ǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ*MMJOPJTǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰÿć×ćÖćøđÜĉîǰ
ǰ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ)BSWBSEǰ#VTJOFTTǰ4DIPPMǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖć
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
Ļǰ $PNQBOZǰ4FDSFUBSZǰ1SPHSBNǰ $41 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
การดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćø×ĂÜïøĉþĆìĔîđĂÿàĊÝĊǰ
ǰ ìĊęĂ÷ĎŠîĂÖêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ êćöìĊęĕéšøĆï
ǰ öĂïĀöć÷

ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊìĊǰđàĂøŤüĉÿđàÿǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷ïøĉÖćøíčøÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øąĀüŠćÜðøąđìýǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìÙšćÿćÖúàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ ǰ ǰ
ñĎšÝĆéÖćøìĆęüĕðÖúčŠöÿîĆïÿîčîíčøÖĉÝǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìĕì÷óúćÿêĉÖĒúąđÙöĊõĆèæŤǰÝĞćÖĆéǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćßî
Ļǰ ǰ–ǰǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîÖćøđÜĉî
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ
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เลขานุการบริษัท

นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล
Ăć÷čǰǰðŘ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (1)
êĆĚÜĒêŠǰǰ ǰ
ÖøøöÖćøǰßöøöđú×ćîčÖćøïøĉþĆìĕì÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿöćÙöïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îĕì÷
การดํารงตําแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
Ļǰ éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜđú×ćîčÖćøïøĉþìĆ ĒúąÖøøöÖćø×ĂÜïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷
ǰ ĔîđĂÿàĊÝĊǰìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
ǰ–ǰǰ ǰ
)FBEǰPGǰ$PSQPSBUF ǰ4FDVSJUJFTǰǰ*1ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìÖãĀöć÷đĂÿàĊÝĊǰÝĞćÖĆé
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ǰ ĕöŠöĊ

ตําแหน่งǰ Ļǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîđú×ćîčÖćøïøĉþĆìĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ đú×ćîčÖćøïøĉþĆì
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰǰîĉêýĉ ćÿêøöĀćïĆèæĉêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰǰîĉêĉýćÿêøïĆèæĉêǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
การอบรมบทบาทหน้าทีเ่ กีย่ วกับเลขานุการบริษทั /อบรมหลัก
สูตรอืน่ ๆ (8)
Ļǰ &GGFDUJWFǰ.JOVUFTǰ5BLJOHǰ &.5 ǰøčŠîìĊęǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ $PNQBOZǰ3FQPSUJOHǰ1SPHSBNǰ $31 ǰøčŠîìĊęǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ $PNQBOZǰ4FDSFUBSZǰ1SPHSBNǰ $41 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ *OEVTUSJBMǰ1SPQFSUZǰ3JHIUTǰ$PVSTFǰGPSǰ0QFSBUJPOBMǰ4UBGGǰ
ǰ èǰÖøčÜēêđÖĊ÷üǰðøąđìýâĊęðčśîǰ
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøǰÖãĀöć÷ĒúąÿëćïĆîìćÜÖãĀöć÷×ĂÜǰ
ǰ
ǰ ÿĀøĆåĂđöøĉÖćǰìĊęǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ8JTDPOTJOǰÿĀøĆåĂđöøĉÖćǰ
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøǰǰ+11"ǰ*1ǰ1SBDUJUJPOFSTǰ4FNJOBS
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøǰñĎšđßĊę÷üßćâéšćîÖãĀöć÷ÖćøđÜĉîǰĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ
ǰ ĒúąÖćøÝĆéÖćøÖĂÜìčîøüöǰïøĉĀćøÖćøđÜĉîĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ
ǰ ĒúąÖćøÝĆéÖćøÖĂÜìčîøüöĂ÷ŠćÜĕøĔĀšĕÖúÝćÖÖćøëĎÖéĞćđîĉîÙéĊǰ
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøǰ"EWBODFǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ
ǰ èǰðøąđìýÿüĉêđàĂøŤĒúîéŤ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย
ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of
Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก  
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
(Crisis Management)
• การตลาด
• ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ
(Market Insight)
• บัญชี / Financial Literacy
• การเงิน
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental,
Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(1)
• Director Accreditation Program (DAP) 2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
• ตั้งแต่ 2558
คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดหาทุน
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ตั้งแต่ 2558
ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
(วปอ.)
• ตั้งแต่ 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ
(กวทช.)
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• ตั้งแต่ 2559

หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�ำงานร่วม
รัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ)
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ E2
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
• ตั้งแต่ 2559
Council Member, World Business Council for
Sustainable Development
• ตั้งแต่ 2559
Member, Asia Business Council
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
• ตั้งแต่ 2560
อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0                      
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
องค์การ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเทพศิรินทร์
• ตั้งแต่ 2561
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการมูลนิธพิ ระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
• ตั้งแต่ 2561
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคสังคม มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
• ตั้งแต่ 2561
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
• ตั้งแต่ 2562
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
• ตั้งแต่ 2563
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับ
การขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
• ตั้งแต่ 2563
อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนา
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการปฎิรูปประเทศด้านที่ 13:
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 7 บริษัท
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• 2556 – 2558

กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผล
กระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• 2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2560 – 2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
การปรับเปลีย่ นตามนโยบาย THAILAND 4.0
• 2560 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
• 2561 – 2562 ทีป่ รึกษา สมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2554 – 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหาร บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี
เปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ั ฑ์
• 2555 – 2558 กรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2556 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• 2556 – 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ 51 ปี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
• ตั้งแต่ 2561
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, Indonesia*
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ตั้งแต่ 2563
Project Director โครงการพัฒนาระบบ
ต้นแบบการช�ำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจทิ ลั
ที่ออกโดยธนาคารกลาง

ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA, London Business School
สหราชอาณาจักร (Distinction)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School, The
University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, Columbia University
สหรัฐอเมริกา
• Change Management, GE
• Total Quality Management for Executive, JUSE ประเทศญี่ปุ่น
• Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
• Certificate for General Bidding Committee, Bidding Law, MPI
ประเทศเวียดนาม
• Leadership Coaching, APM Group
• Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
• Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class
3/2018
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
• Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ
ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่
ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2543 – 2547 eCommerce and eBusiness Manager
ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2547 – 2553 Business Development and Corporate Planning
Director ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son
Petrochemicals Company Limited
• 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)
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นายยุทธนา เจียมตระการ
อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท อื่ น ที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
• ตั้งแต่ 2558
ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการอ�ำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนี
ออร์เคสตร้า
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2551 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี
เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• 2553 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี
โพลิโอเลฟินส์ จ�ำกัด
• 2554 – 2558 หัวหน้ากลุม่ ธุรกิจ Compound and Formulation
ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2555 – 2559 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
• 2555 – 2559 ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
• 2555 – 2559 ที่ปรึกษา สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2558 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทย
• 2559 – 2561 กรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
โครงการทุน NSTDA Chair Professor
• 2560 – 2562 กรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ก�ำลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
• 2560 – 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

นายนิธิ ภัทรโชค
อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management),
University of Chicago สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 140/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)
• ตั้งแต่ 2555
กรรมการ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• ตั้งแต่ 2561
ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ
บริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้
คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
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• 2559 – 2561

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
• ตั้งแต่ 2556
รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2548 – 2553 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวางแผนกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553 – 2556 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• 2556 – 2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
• 2557 – 2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ำกัด
(มหาชน)

• 2560 – 2561
• 2560 – 2562
• 2561 – 2563
• 2562 – 2563
• 2562 – 2563

รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
Vice President-Building Products and
Distribution Business ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Commissioner, PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk,
Indonesia*
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
President Commissioner, PT KERAMIKA
INDONESIA ASSOSIASI, Tbk.*
President Commissioner, PT KOKOH
INTI AREBAMA Tbk.*

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

นายชนะ ภูมี
อายุ 55 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริญญาโท สส.ม. สิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
• Director Accreditation Program (DAP) 136/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 261/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษทั ควอลิตคี้ อนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ำกัด
(มหาชน)
• ตั้งแต่ 2563
นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2548 – 2550 Managing Director, Kampot Cement Co., Ltd.
• 2551 – 2553 Supply Chain Director บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์
จ�ำกัด
• 2551 – 2553 Managing Director บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• 2553 – 2556 Energy Director บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
• 2556 – 2558 Country Director-Myanmar บริษัทเอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
• 2556 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีโค่ แพลนท์
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• 2556 – 2557 Managing Director, Mawlamyine Cement  Limited
• 2557 – 2559 Managing Director, Myanmar CBM Services
Company Limited
• 2558 – 2560 Vice President-Operations บริษัทเอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)
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นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
อายุ 53 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท M.S. Operational Management & Finance,
Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Certification Program (DCP) 258/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
(ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2550 – 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัทนวพลาสติก
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
• 2554 – 2555 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Fabricated Products
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• 2555 – 2559 Operations Vice President Director, PT. Chandra
Asri Petrochemicals Tbk, Indonesia*
• 2559 – 2560 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กรุงเทพ ซินธิตกิ ส์
จ�ำกัด
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

นายสุรชา อุดมศักดิ์
อายุ 52 ปี
ต�ำแหน่ง • Vice President-Chemicals Business และดูแลงาน
Chief Technology Officer-Innovation and Technology
ธุรกิจเคมิคอลส์
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
Texas A&M University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
ปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2561
ทีป่ รึกษา Japan Advanced Institute of Science
and Technology
• ตั้งแต่ 2561
ผู้แทนสมาคม Thai-UK Business Leadership
Council

• ตั้งแต่ 2561

ทีป่ รึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการสมาคมการบริหารการอนุญาตให้
ใช้สิทธิ (ประเทศไทย)
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2547
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แกรนด์ สยาม
คอมโพสิต จ�ำกัด
• 2550
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยโพลิเอททีลนี
จ�ำกัด
• 2556 – 2560 Research and Development Director, Business
Group Head - Technology
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• 2561 – 2562 Research and Development Director, Emerging
Business Director บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์
จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)
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ธุรกิจเคมิคอลส์
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of
Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก  
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
(Crisis Management)
• การตลาด
• ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ
(Market Insight)
• บัญชี / Financial Literacy
• การเงิน
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental,
Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ(1)
• Director Accreditation Program (DAP) 2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
• ตั้งแต่ 2558
คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดหาทุน
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ตั้งแต่ 2558
ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
(วปอ.)
• ตั้งแต่ 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ
(กวทช.)
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• ตั้งแต่ 2559

• ตั้งแต่ 2559
• ตั้งแต่ 2559
• ตัง้ แต่ 2559
• ตั้งแต่ 2559
• ตัง้ แต่ 2560
• ตั้งแต่ 2560
• ตั้งแต่ 2560
• ตั้งแต่ 2561

• ตั้งแต่ 2561
• ตั้งแต่ 2561
• ตั้งแต่ 2561
• ตั้งแต่ 2562
• ตั้งแต่ 2563
• ตั้งแต่ 2563

• ตั้งแต่ 2563
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หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะท�ำงานร่วม
รัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ)
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ E2
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
Council Member, World Business Council for
Sustainable Development
Member, Asia Business Council
กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล
กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0                      
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
องค์การ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
กรรมการมูลนิธพิ ระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคสังคม มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับ
การขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนา
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กรรมการปฎิรูปประเทศด้านที่ 13:
วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

• 2556 – 2557

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• 2556 – 2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผล
กระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• 2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2560 – 2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
การปรับเปลีย่ นตามนโยบาย THAILAND 4.0
• 2560 – 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
• 2561 – 2562 ทีป่ รึกษา สมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 7 บริษัท
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2554 – 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหาร บริษทั ไทยบริตชิ ซีเคียวริตี้ พริน้ ติง้
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 – 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี
เปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ั ฑ์
• 2555 – 2558 กรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2556 – 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ 51 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA, London Business School
สหราชอาณาจักร (Distinction)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School, The
University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, Columbia University
สหรัฐอเมริกา
• Change Management, GE
• Total Quality Management for Executive, JUSE ประเทศญี่ปุ่น
• Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
• Certificate for General Bidding Committee, Bidding Law, MPI
ประเทศเวียดนาม
• Leadership Coaching, APM Group
• Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
• Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting Class
3/2018
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
• Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (3)
• ตั้งแต่ 2561
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, Indonesia*
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ตั้งแต่ 2563
Project Director โครงการพัฒนาระบบ
ต้นแบบการช�ำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจทิ ลั
ที่ออกโดยธนาคารกลาง
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การด�ำรงต�ำแหน่งอืน่ ในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ
ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่
ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2543 – 2547 eCommerce and eBusiness Manager
ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2547 – 2553 Business Development and Corporate Planning
Director ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son
Petrochemicals Company Limited
• 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

034

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 57 ปี
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2550 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์
จ�ำกัด
• 2551 – 2555 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited
• 2555 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง
เอสซีจี
• 2557 – 2561 กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
• 2558 – 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• 2558 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

ต�ำแหน่ง • กรรมการ                                                                                                                                            
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2558
กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่ (5)
• ตั้งแต่ 2562
President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa
Tbk.*
• ตั้งแต่ 2562
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk.*
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
• ตั้งแต่ 2561
อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• ตั้งแต่ 2563
Chairman of PTIT Refining and Petrochemical
Standing Committee, Petroleum Institute of
Thailand
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
อายุ 53 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 148/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
• ตั้งแต่ 2562
ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2563

ผูแ้ ทนสมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2548 – 2552 Managing Director, Mehr Petrochemical
Company, Iran
• 2552 – 2560 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอสซีจี พลาสติกส์
จ�ำกัด
• 2558 – 2562 กรรมการสถาบันพลาสติก
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

035

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
อายุ 52 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Certification Program (DCP) 263/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
• ตั้งแต่ 2560
รองประธานสายงานสังคมและภาพลักษณ์
อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2561

รองประธานคณะกรรมการสถาบัน
พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ ของเอสซีจี ทีอ่ ยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2553 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทมาบตาพุด
โอเลฟินส์ จ�ำกัด
• 2556 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาบตาพุด
โอเลฟินส์ จ�ำกัด
• 2558 – 2560 Olefins Leader บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

036

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อายุ 68 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
ต�ำแหน่ง • ประธานกรรมการ
• กรรมการอิสระ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 21 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Doctor of Business Administration, Harvard University,
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Master in Business Administration, Harvard University,
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Master of Engineering in Industrial Engineering and Management,
Asian Institute of Technology ประเทศไทย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผู้บริโภค
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านเศรษฐกิจ บัญชี และการเงิน
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (3)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการ  บริษัทเซ็นทรัล รีเทล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการ บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอิสระ
ตั้งแต่ 2559)
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอิสระ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (13)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานคณะกรรมการ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
• ตั้งแต่ 2561
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ตั้งแต่ 2561
ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวง
สําหรับพระสงฆ์ไทย
• ตั้งแต่ 2560
Chairman of the Council of Trustees and the
Board of Directors, Thailand Development
Research Institute (TDRI)
• ตั้งแต่ 2559
ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
จัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2558
ทีป่ รึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย์
• ตั้งแต่ 2541
กรรมการ  และกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
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• 2553 - 2558
• 2547 - 2553

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2542 - 2546 เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
• 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา
• 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก�ำกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ
• 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
นายชลณัฐ ญาณารณพ
อายุ 61 ปี
ต�ำแหน่ง • รองประธานกรรมการ
					 • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 1 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Chemical Engineering, Imperial College, University of
London สหราชอาณาจักร
• Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยม
อันดับ 2) Salford University, Manchester สหราชอาณาจักร
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Inno-Leadership Program, INSEAD
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุ่นที่ 16  
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 5
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านการตลาด บัญชีและการเงิน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
• ด้านการบริหารคุณภาพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (7)
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2559
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี
และปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
• ตั้งแต่ 2552
ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2551
Authorized Representative at the Members
Council, Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
ประเทศเวียดนาม
• ตั้งแต่ 2549
กรรมการอ�ำนวยการสถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2561 - 2562 Chairman of the Members Council, Long Son
Petrochemicals Company Limited,
ประเทศเวียดนาม
• 2561 - 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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• 2560 - 2563
• 2560 - 2562
• 2558 - 2559
• 2557 - 2563
• 2557 - 2559
• 2556 - 2558
• 2555 - 2562
• 255 - 2562
• 2551 - 2562

• 2550 - 2562
• 2550 - 2551

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์  
นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย
• 2549 - 2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ำกัด
• 2549 - 2563 กรรมการ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส
จ�ำกัด
• 2548 - 2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: 2,607 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

กรรมการ SENFI UK Limited สหราชอาณาจักร
รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
กรรมการ SENFI Norway AS (ชื่อเดิม Norner
Holding AS) ประเทศนอร์เวย์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
ประธานกรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, ประเทศอินโดนีเซีย*
Authorized Representative at the Members
Council, Long Son Petrochemicals Company
Limited, ประเทศเวียดนาม

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
อายุ 73 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2563
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3)
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ  บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2555
กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2553
กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA
• 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company
Limited
• 2547 – 2554 ประธานและกรรมการ Singapore
Telecommunication Company Limited
ประเทศสิงคโปร์
• 2536 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2535 – 2548 ประธานกรรมการ บริษทั เยือ่ กระดาษสยาม
จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: 28,329 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0007)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 21 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of
Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
และตลาดผู้บริโภค
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านบัญชีและการเงิน
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
อายุ 59 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2559
ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทแม็คกรุ๊ป จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (6)
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการอิสระ บริษัทอินโดรามา
เวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการ บริษัทบูโอโน่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว
• ตั้งแต่ 2559
กรรมการ บริษัทท๊อป ที 2015 จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 - 2560 ที่ปรึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย โฮลดิ้ง จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 1 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• การก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Leadership Certification Program 0/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นาย ชาลี จันทนยิ่งยง
อายุ 64 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 5
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
• กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 21 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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• Advance Senior Executive Program (ASEP) (2006),
SASIN GRADUATE Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University in collaboration with Kellogg School of
management, Northwestern University, Chicago. IL
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน รวมถึงกฎระเบียบ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสถาบันการเงิน
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) (7/2001) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Anti-corruption for Executive Program (ACEP) (8/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advanced Audit Committee Program (AACP) (38/2020)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
(21/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Boards that Make a Difference (BMD) (10/2020)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ
Audit Committee Program (ACP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัทส�ำนัก
หักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการอุทธรณ์ บริษัทตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
• ตั้งแต่ 2556
กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย)
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2560 – 2563 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
• 2560 – 2561      ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2558 – 2561 กรรมการธรรมาภิบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2558 – 2561 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2552 – 2558 รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
อายุ 65 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 3
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม” (นมธ.)
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง
ประเทศ การบริหารความเสีย่ ง การด�ำเนินนโยบายการเงิน และ
การธนาคารกลาง
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 21 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• Master of Business Administration (Finance), Katholieke
University ประเทศเบลเยียม
• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• บัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• Advanced Management Program, Wharton School of
Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
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• 2558 – 2559
• 2556 – 2560

• ด้านการบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านบัญชีและการเงิน  
• ด้านกลยุทธ์การลงทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)
• ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการลงทุน
หาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ตั้งแต่ 2562 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง
• ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกองทุนดัชนี
พันธบัตรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2559 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหาร
การลงทุน กองทุนประกันสังคม
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือ ต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2561 – 2563 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
• 2561
กรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
• 2559 – 2563 ประธานคณะกรรมการ
บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด  

ทีป่ รึกษาผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการค่าจ้าง
ชุดที่ 19 กระทรวงแรงงาน
• 2555 – 2558   กรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ
• 2555 – 2558   กรรมการ ในคณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2553 – 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2552 – 2553 ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสีย่ ง
สายนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2548 – 2552 ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและ
บริหารเงินส�ำรอง สายตลาดการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
อายุ 65 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562)
• วุฒบิ ตั รผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 4
• ประกาศนียบัตรหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Director
Executive Program) School of Management
มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of
Completion on Company Directors)
สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
• ประกาศนียบัตรส�ำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive
Program) เจแอล เคลล็อค มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 21 สิงหาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• LL.M., The University of British Columbia, ประเทศแคนาดา
• นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบัณฑิตไทย  
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์
ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
• วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการค้า (TEPCoT)
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• ตั้งแต่ 2562

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
อ�ำนวยการ ส�ำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ   
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์
รัชคาร จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ด�ำเนินการปฏิรปู กฎหมายในระยะเร่งด่วน
• ตั้งแต่ 2561
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
• ตั้งแต่ 2560
ประธานคณะกรรมการ บริษัทชีวามิตร
วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ บริษัทเดอะฮับ 99 จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2560
รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กฎหมาย
• ตั้งแต่ 2555   ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและ
กฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2552   ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2542   กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ รีเทล
โฮลดิ้ง จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2542   กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์
จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2536   กรรมการ บริษทั กลยุทธ์ธรุ กิจโฮลดิง้ จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2557 – 2558   สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
• 2542   กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)  
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
• ด้านกฎหมายตลาดทุน ภาษี การควบรวมกิจการ
การปรับโครงสร้าง และธุรกิจครอบครัว
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียน
อืน่ ในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2562   กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์การ  
บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)  
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ / กิจการอืน่ (20)
• ตั้งแต่ 2563
ประธานกรรมการ บริษัทโชติวัฒน์
อุตสาหกรรมการผลิต จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2563
อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม
• ตั้งแต่ 2563
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ตั้งแต่ 2563
ทีป่ รึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• ตั้งแต่ 2563
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด 19) (ศบศ.)

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ศ์
อายุ 61 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563)
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต�ำแหน่ง • กรรมการอิสระ
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 24 มีนาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานตา
คลาร่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผู้บริโภค
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
• ด้านการต่างประเทศ
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ด้านการพัฒนาชุมชน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (58)
• ตั้งแต่ 2561
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัทเบทาโกร จ�ำกัด (มหาชน)
• กรรมการ กลุ่มบริษัทเบทาโกร (34 บริษัท)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
• กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
• กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(มจธ.)
• ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
• กรรมการอ�ำนวยการส�ำนักเคเอ็กซ์  
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
• กรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตร (สท.)   
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.)
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาภารกิจการส่งเสริมระบบ
การน�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มวิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(สกสว.)
• กรรมการอ�ำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ ปี่ รึกษาการจัดท�ำกรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนาก�ำลังคนของ
ประเทศ ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)   
• กรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาก�ำลังคนให้มีทักษะ
ชัน้ สูงตามความต้องการของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
รูปแบบ Partnership School เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นการปฏิรปู
การศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0  ส�ำนักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  
• กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย   
• กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
• กรรมการสรรหากรรมการอ�ำนวยการ สมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประธานมูลนิธิสายธาร
• ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2561 - 2562 คณะกรรมการด�ำเนินงานพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานทีศ่ กึ ษาในรูปแบบ
Partnership School ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
• 2560 - 2562 คณะท�ำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร)
• 2559 - 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
• 2557 - 2561 กรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันอาชีวะ
ศึกษาเกษตรภาคกลาง
• 2556 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
• 2556 - 2559 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
• 2530 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร  
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

044

นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
อายุ 55 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 24 มีนาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the
Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive Education,
University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross
Executive Education, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for
Professional Development, Stanford University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57)
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 16)
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผู้บริโภค
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล

• การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
• ด้านการตลาดในและต่างประเทศ
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (22)
• ตั้งแต่ 2562
ที่ปรึกษา  หอการค้าไทย
• ตั้งแต่ 2560
กรรมการ
บริษัทไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2558
กรรมการ บริษัทท๊อปที 2015 จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2556
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ (18 บริษัท)
• ตั้งแต่ 2544
กรรมการ บริษัทแพดดี้ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ย่อยของกลุม่ บริษทั นันยางเท็กซ์ไทล์
• กรรมการ  สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิง่ ทอไทย
• กรรมการ  สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 1,042 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.00002)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 57 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 23 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหลักของบริษทั และธุรกิจในห่วงโซ่ธรุ กิจของบริษทั
• ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล

045

• ตั้งแต่ 2562

Chairman of the Members’ Council, Long Son
Petrochemicals Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
• ตั้งแต่ 2561
อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัท
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศในเอสซีจี
ตามที่ได้รับมอบหมาย (36)
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2558 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ
พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 – 2562 ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มสยาม
บรรจุภัณฑ์  จ�ำกัด
• 2558 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 – 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• 2557 – 2561 กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
• 2555 – 2558 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
• ด้านตลาดผู้บริโภค บัญชี และการเงิน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (45)
• ตั้งแต่ 2563
Chairman of PTIT Refining and Petrochemical
Standing Committee
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ SENFI Swiss GmbH
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ SENFI UK Limited
สหราชอาณาจักร
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
ประเทศนอร์เวย์
• ตั้งแต่ 2562
ประธานกรรมการ Norner AS
ประเทศนอร์เวย์
• ตั้งแต่ 2562
President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.,
ประเทศอินโดนีเซีย*
• ตั้งแต่ 2562
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, ประเทศอินโดนีเซีย*

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ 51 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 1 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA (Distinction), London Business School
สหราชอาณาจักร
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School,
The University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, Columbia University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหลักของบริษทั และธุรกิจในห่วงโซ่ธรุ กิจของบริษทั
• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
• ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

046

• ตั้งแต่ 2561

Authorized Representative at the Members
Council, Long Son Petrochemicals
Company Limited, Vietnam
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
เอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย (38)
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited, Vietnam
• 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited, Vietnam
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
(ไม่มี)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (42)
• ตั้งแต่ 2563
Project Director โครงการพัฒนาระบบ
ต้นแบบการช�ำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจทิ ลั
ที่ออกโดยธนาคารกลาง
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการ  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ตั้งแต่ 2561
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, Indonesia*

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

นายวิชาญ จิตร์ภักดี
อายุ 54 ปี
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
					 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
• 1 มิถุนายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology
มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
• Advanced Management Program (AMP),  Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Executive Education Program – Columbia Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Management Development Program XIX, The Wharton School,
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Building Competitive Advantage Through Operations Program,
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce
and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ความรู้ / ความช�ำนาญ / ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจ
ของบริษัท

• ด้านการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
• ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมภิ าค และ
การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
• ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
• ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
• ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
• ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย
(ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)
• ตั้งแต่ 2562
กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
• ตั้งแต่ 2562
Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.,
ประเทศอินโดนีเซีย*
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (42)
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี
แพคเกจจิ้งที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
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• 2553 – 2554

ผู้อ�ำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp
and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์
จ�ำนวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
(ไม่มี)

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ / หรือต�ำแหน่งทีส่ ำ� คัญ
• 2562
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2561 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยาม
บรรจุภัณฑ์ จ�ำกัด
• 2560 – 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยือ่ และ
กระดาษไทย
• 2557 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด
• 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper
Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์
• 2554
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายจัดหา บริษทั สยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ�ำกัด

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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รายละเอียดเกีย
่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกํากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายพิทยา จั่นบุญมี
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂï
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
Ļǰ ðøĉââćēìǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰïøĉĀćøíčøÖĉÝǰÿć×ćÖćøđÜĉîĒúąÖćøíîćÙćøǰ
ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷øćöÙĞćĒĀÜ
Ļǰ ðøĉââćêøĊǰÖćøïĆâßĊǰÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
Ļǰ .BOBHFNFOUǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBN ǰ5IFǰ8IBSUPOǰ4DIPPM ǰ
ǰ 5IFǰ6OJWFSTJUZǰPGǰ1FOOTZMWBOJBǰÿĀøĆåĂđöøĉÖć
Ļǰ &YFDVUJWFǰ%FWFMPQNFOUǰ1SPHSBN ǰ*OUFSOBUJPOBMǰ*OTUJUVUFǰGPSǰ
ǰ .BOBHFNFOUǰ%FWFMPQNFOU
Ļǰ "EWBODFEǰ.BOBHFNFOUǰ1SPHSBNǰ ".1 ǰ*OUFSOBUJPOBMǰ*OTUJUVUFǰGPSǰ
ǰ .BOBHFNFOUǰ%FWFMPQNFOUǰ *.% ǰðøąđìýÿüĉêđàĂøŤĒúîéŤ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
Ļǰ %JSFDUPSǰ"DDSFEJUBUJPOǰ1SPHSBNǰ %"1 ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷
Ļǰ *5ǰ(PWFSOBODFǰBOEǰ$ZCFSǰ3FTJMJFODFǰ1SPHSBNǰ *5( ǰǰ
ǰ ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ĕöŠöĊ
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
ĕöŠöĊ
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ $IJFGǰ"DDPVOUJOHǰ0GųDFSǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìđĂÿàĊÝĊǰđÙöĉÙĂúÿŤǰÝĞćÖĆé
Ļǰ ǰ–ǰǰ )FBEǰPGǰ'JOBODFǰBOEǰ"DDPVOUJOHǰ0QFSBUJPOTǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþĆìðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ĕöŠöĊ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ĕöŠöĊ

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
Ăć÷čǰǰðŘ
ตําแหน่งǰ Ļǰ ÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøǰïøĉþĆìÖãĀöć÷đĂÿàĊÝĊǰÝĞćÖĆé
ǰ ǰ ǰ ǰǰ Ļǰ ðøąíćîÙèąìĞćÜćîǰ$PNQMJBODFǰ.BOBHFNFOU
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ĀĆüĀîšćÜćîÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãđÖèæŤĒúąÖãĀöć÷ǰ
$PNQMJBODF ǰ îć÷Öĉêêĉǰ êĆĚÜÝĉêøöèĊýĆÖéćǰ êĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćø
ñĎ š ÝĆ é Öćøǰ ïøĉ þĆ ì ÖãĀöć÷đĂÿàĊ ÝĊ ǰ ÝĞ ć ÖĆ é ǰ àċę Ü đðŨ î ïøĉ þĆ ì ÷Š Ă ÷ǰ
đðŨîñĎšìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîÙèąìĞćÜćîǰ
$PNQMJBODFǰ.BOBHFNFOUǰöĊĀîšćìĊøę ïĆ ñĉéßĂïĔîÖćøđÿîĂîē÷ïć÷ǰ
Öú÷čìíŤǰ ĒúąÖĞćÖĆïéĎĒúĔĀšïøĉþĆìĒúąïøĉþĆì÷ŠĂ÷ðãĉïĆêĉêćö
ÖãđÖèæŤĒúąÖãĀöć÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰ øüöìĆĚÜßŠü÷ÿøšćÜÙüćöøĎšǰ
Ùüćöđ×šćĔÝǰÖćøÿČĂę ÿćøǰĒúąÖćøÿøšćÜÙüćöêøąĀîĆÖøĎĔš ĀšđÖĉé×ċîĚ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Ļǰ îĉêĉýćÿêøŤöĀćïĆèæĉêǰ --. ǰ$PSOFMMǰ6OJWFSTJUZ ǰ64"ǰ
Ļǰ đîêĉïĆèæĉêĕì÷ǰ
Ļǰ îĉêĉýćÿêøŤïĆèæĉêǰ đÖĊ÷øêĉîĉ÷ö ǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Ļǰ ĀúĆÖÿĎêøÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøÿĞćĀøĆïÖøøöÖćøĒúąñĎïš øĉĀćø
ǰ øąéĆïÿĎÜ×ĂÜøĆåüĉÿćĀÖĉÝĒúąĂÜÙŤÖćøöĀćßîǰ 1%*ǰ ǰ
ǰ ÿëćïĆîóøąðÖđÖúšćǰǰ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั อืน่ ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĂĉÿøąǰĒúąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ïøĉþìĆ ĂöêąǰüĊđĂĘîǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
การดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอืน่
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøĔîÙèąÖøøöÖćøøŠüöõćÙđĂÖßîǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ǰÿëćïĆîǰ ÿõćĀĂÖćøÙšćĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿõćĂčêÿćĀÖøøöǰĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÿöćÙöíîćÙćøĕì÷ ǰ ÖÖø
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøðøąÝĞćÿëćïĆîđìÙēîēú÷Ċǰ ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
îćîćßćêĉÿĉøĉîíøǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰ 4**5 ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ øĂÜðøąíćîÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøðøąÝĞćÙèąîĉêĉýćÿêøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĕì÷óúćÿêĉÖĒúąđÙöĊõè
Ć æŤǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÝĞćÖĆéǰ öĀćßî
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĒúąðøąđöĉîñúðøąÝĞć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøąìøüÜóćèĉß÷Ťǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćøðäĉøðĎ ðøąđìýéšćîÖãĀöć÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîÿõćóĆçîćÖćøđýøþåÖĉÝ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąÖøøöÖćøóĆçîćÖãĀöć÷ǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖùþãĊÖć
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøóĉÝćøèćðøĆïðøčÜÖãĀöć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ìĊęđðŨîĂčðÿøøÙêŠĂÖćøðøąÖĂïǰĂćßĊóĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜðøąßćßîǰÿĞćîĆÖÜćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĆïđÙúČĂę îÖćøðäĉøðĎ ðøąđìýǰ÷ìč íýćÿêøŤßćêĉǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąÖćøÿøšćÜÙüćöÿćöĆÙÙĊðøĂÜéĂÜǰ

Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøðäĉøðĎ ÖãĀöć÷đóČĂę ôŚîŪ ôĎ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đýøþåÖĉÝĀúĆÜÖćøĒóøŠøąïćéēøÙêĉéđßČĚĂ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĕüøĆÿēÙēøîćǰǰÿĞćîĆÖÜćî×ĆïđÙúČęĂî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøðäĉøĎððøąđìýǰ÷čìíýćÿêøŤßćêĉǰĒúą
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøÿøšćÜÙüćöÿćöĆÙÙĊðøĂÜéĂÜǰ
Ļǰ êĆĚÜĒêŠǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúą÷ÖøąéĆïÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĔîÖćøóĉÝćøèć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ăîčâćê×ĂÜìćÜøćßÖćøĒúąÖćøðøąÖĂï
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
íčøÖĉÝǰÿćĞ îĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïï
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øćßÖćø
ประสบการณ์ทาํ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตําแหน่งทีส่ าํ คัญ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉĔîÙèąÖøøöÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìćÜÖćøÙšćǰÖøöÖćøÙšćõć÷Ĕîǰǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖøąìøüÜóćèĉß÷Ť
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąÖøøöÖćøÖúćÜüŠćéšü÷øćÙćÿĉîÙšć
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĒúąïøĉÖćøǰÖøöÖćøÙšćõć÷ĔîǰÖøąìøüÜóćèĉß÷Ťǰ
Ļǰ ǰ–ǰǰ đú×ćíĉÖćøÿõćĂčêÿćĀÖøøöĒĀŠÜǰðøąđìýĕì÷
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøĔîÙèąÖøøöÖćøýĎî÷ŤÿŠÜđÿøĉö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ýĉúðćßĊóøąĀüŠćÜðøąđìýǰ ýýð
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøĔîÙèąÖøøöÖćøÿëćïĆîøąĀüŠćÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąđìýđóČęĂÖćøÙšćĒúąÖćøóĆçîćǰ *5%
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćøǰÖúčŠöÖćøðøĆïĒÖš
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÖãĀöć÷ĒúąÖúĕÖõćÙøĆåǰ & ǰÙèąìĞćÜćî
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿćîóúĆÜðøąßćøĆå
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đÖĊę÷üÖĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöĒúą÷ÖøąéĆïÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĔîÖćøóĉÝćøèćĂîčâćê
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
×ĂÜìćÜøćßÖćøĒúąÖćøðøąÖĂïíčøÖĉÝǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøóĆçîćøąïïøćßÖćø
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćøðäĉøĎðÖãĀöć÷
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ĕîøą÷ąđøŠÜéŠüîǰÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąĂîčÖøøöÖćøóĉÝćøèćðøĆïðøčÜ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ĀøČĂ÷ÖđúĉÖÖãĀöć÷ìĊđę ðŨîĂčðÿøøÙêŠĂÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąÖĂïĂćßĊóĒúąÖćøéĞćđîĉîíøčÖĉÝ×ĂÜǰ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
ðøąßćßîǰ 3FHVMBUPSZǰ(VJM PUJOF ǰÿćĞ îĆÖîć÷Ö
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
øĆåöîêøĊ
Ļǰ ǰ–ǰǰ ÙèąìĞćÜćîđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöéšćîÖćø
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
Ùčöš ÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúǰÖøąìøüÜéĉÝìĉ úĆ
ǰ ǰ ǰ ǰǰ ǰ ǰ
đóČęĂđýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙö
จํานวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
Ļǰ ×ĂÜêîđĂÜǰ ǰĀčšîǰǰ ÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
Ļǰ ÙĎŠÿöøÿïčêøìĊę÷ĆÜĕöŠïøøúčîĉêĉõćüąǰ ĕöŠöĊ ǰ
ǰ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
Ļǰ ĕöŠöĊ

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

051

1

สินทรัพย์ทใ่ี ช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของเอสซีจี เท่ากับ 749,381 ล้านบาท โดยร้อยละ 29 เป็ นสินทรัพย์
หมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงิ นลงทุนชั่วคราว ลูกหนี ก้ ารค้าและลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่น และสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ท่เี หลือร้อยละ 71 ส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์รวมตามที่แสดงในงบการเงินรวมของเอสซีจี ส่วนใหญ่เป็ นทรัพย์สินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อใช้ในการดําเนินงานของธุรกิจ
สินทรัพย์รวมสามารถแยกได้ตามกลุม่ ธุรกิจหลัก ดังนี ้
ปี 2563
ปี 2562
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
212,615
211,573
ล้านบาท
ธุรกิจเคมิคอลส์
283,614
230,543
ล้านบาท
ธุรกิจแพคเกจจิง้
172,429
139,513
ล้านบาท
ส่วนงานอื่น
318,831
307,424
ล้านบาท
จากข้อมูลในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เอสซีจีมีสนิ ทรัพย์ที่เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่า
ตามบัญชีรวม 363,425 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48 ของสินทรัพย์รวม

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
กลุม่ ธุรกิจ

ที่ดนิ

อาคาร

เครือ่ งจักรและอื่นๆ

รวม

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

ธุรกิจซีเมนต ์และผลิตภัณฑ์ก่อสร ้าง

18,899

16,680

24,908

23,938

63,095

65,197

106,902

105,815

ธุรกิจเคมิคอลส ์

10,258

2,681

6,788

5,632

151,203

107,200

168,249

115,513

ธุรกิจแพคเกจจิง้

7,533

6,660

10,458

9,468

69,280

66,736

87,271

82,864

232

180

1,457

1,579

918

898

2,607

2,657

35,737

25,286

42,914

40,414

284,774

240,286

363,425

305,986

ส่วนงานอื่น
งบการเงินรวมเอสซีจี

หมายเหตุ: ข้อมูลงบการเงินจําแนกตามประเภทธุรกิจก่อนปรับปรุงรายการระหว่างส่วนงานธุรกิจ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

31 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 62

2

สินทรัพย์ทไ่ี ม่มีตัวตน
•

สิทธิบัตร
ณ สิน้ ปี 2563 เอสซีจี มีสิทธิ บตั รที่สามารถบังคับใช้สิทธิได้จาํ นวนทัง้ สิน้ 789 ฉบับ แบ่งเป็ นสิทธิ บตั รการประดิษฐ์จาํ นวน 325 ฉบับ อนุสิทธิ บตั รจํานวน 116 ฉบับและสิทธิ บตั รการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 348 ฉบับ โดยเป็ นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 8 ฉบับ ธุรกิจเคมิคอลส์ จํานวน 372 ฉบับ ธุรกิจแพคเกจจิง้ จํานวน 66 ฉบับ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จํานวน 325 ฉบับ ธุรกิจเคมิคอลส์รว่ มกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 15 ฉบับ ธุรกิจแพคเกจจิง้ ร่วมกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 1 ฉบับ ธุรกิจแพคเกจจิง้ ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์
2 ฉบับ โดยรายชื่อสิทธิบตั รที่สามารถบังคับใช้สทิ ธิได้ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีการดําเนินธุรกิจมีดงั นี ้

ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

1502000122

14 ม.ค. 58

-

25 ก.ค. 61

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

15001396.9

8 เม.ย. 58

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล

25 ก.ค. 61

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

15001396.9

8 เม.ย. 58

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
71209
22 ส.ค. 62
1

2

3

สิทธิบตั ร
ES2690073
(สเปน)
สิทธิบตั ร
DE602015013 848.1
(เยอรมัน)

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์
-

-

วันสิน้ อายุ

13 ม.ค. 68
7 เม.ย. 78

7 เม.ย. 78

3
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

4

สิทธิบตั ร
3090801
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3090801
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3090801 (ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร 6793719
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
10-2018-7026734
(เกาหลี)

25 ก.ค. 61

5

6
7
8

ธุรกิจเคมิคอลส์
65437
9
65438
10
65439
11

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

15001396.9

8 เม.ย. 58

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล

25 ก.ค. 61

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

15001396.9

8 เม.ย. 58

25 ก.ค. 61

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

15001396.9

8 เม.ย. 58

12 พ.ย. 63

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2018-510693

4 พ.ค. 59

25 ก.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

102004111

9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

1602000062
1602000063
1602000064

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล

-

7 เม.ย. 78

-

7 เม.ย. 78

-

4 พ.ค. 79

23 ก.พ. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าในการเตรียม 1,3บิวตะไดอีนจากเอทานอล
สูตรปูนหล่อแบบฟั นป้องกันจุลชีพที่
มีกรดเบนโซอิกและ 3-ไอโอโด-2โพรไพนิวบิวทิลคาร์บาเมทความ
เข้มข้นตํ่าเป็ นสารต้านจุลชีพและชิน้
หล่อแบบฟั นจากสูตรดังกล่าว

-

22 ก.พ. 80

8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59

-

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

จาน
จาน
ชาม

7 เม.ย. 78

7 ม.ค. 69
7 ม.ค. 69
7 ม.ค. 69

4
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

12
13
14
15
16
17
18
19

65440
65435
65436
70032
70375
70373
70374
30201906955Y
(สิงคโปร์)
30201906956X
(สิงคโปร์)
30201906954U
(สิงคโปร์)
30201906957V
(สิงคโปร์)
อนุสิทธิบตั ร 7762
สิทธิบตั ร 60106
(อิหร่าน)

9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61
9 ต.ค. 61
29 พ.ค. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
22 ส.ค. 62

20
21
22
23
24

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

วันสิน้ อายุ

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ชาม
แก้ว
ช้อน
ทุน่ ลอยนํา้
ทุน่ ลอยนํา้
ทุน่ ลอยนํา้
ทุน่ ลอยนํา้
ตัวยึด

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

1602000065
1602000066
1602000067
1702003384
1702003383
1702003386
1702003385
30201906955Y

8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
22 ส.ค. 62

22 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

30201906956X

22 ส.ค. 62

-

ตัวเชื่อมทุ่น

21 ส.ค. 72

22 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

30201906954U

22 ส.ค. 62

-

ที่ยดึ

21 ส.ค. 72

22 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

30201906957V

22 ส.ค. 62

-

แผงทุน่

21 ส.ค. 72

16 ม.ค. 56
22 ก.ค. 52

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

1103000619
387091337

21 มิ.ย. 54
20 ธ.ค. 51

ถังเก็บนํา้
วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เอทธิลีน

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

-

7 ม.ค. 69
7 ม.ค. 69
7 ม.ค. 69
4 ก.ย. 70
3 ก.ย. 70
3 ก.ย. 70
3 ก.ย. 70
21 ส.ค. 72

20 มิ.ย. 64
19 ธ.ค. 71

5
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

25

สิทธิบตั ร
11201403491T
(สิงคโปร์)

9 ก.ค. 58

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201403491T

20 มิ.ย. 57

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

2 ก.ย. 57

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

4/13336/2014

2 ก.ย. 57

-

สิทธิบตั ร
2816051B1
(เยอรมนี)

4 พ.ย. 58

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

13172833.9

19 มิ.ย. 56

-

18 มิ.ย. 76

28

สิทธิบตั ร
602014002301.0
(เยอรมนี)

15 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14166673.5

30 เม.ย. 57

องค์ประกอบพอลิเมอร์และอุปกรณ์
รัง้ สายเคเบิล (Cable spacer)
ประกอบรวมด้วยองค์ประกอบ
พอลิเมอร์ดงั กล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับพอลิเมอร์ไร
เซชันของโอเลฟิ น, วิธีการเตรียม
และ การใช้งานตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ดังกล่าว
องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับ
ฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์

18 ธ.ค. 75
(นับจาก PCT
filing date18
ธ.ค. 55)
1 ก.ย. 77

26

สิทธิบตั ร
4/13336/2014 (พม่า)

27

-

29 เม.ย. 77

29

สิทธิบตั ร
2939814
(ฝรั่งเศส)

15 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14166673.5

30 เม.ย. 57

องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับ
ฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์

-

29 เม.ย. 77

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

6
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

30

สิทธิบตั ร
502016000090465
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร 2939814
(ออสเตรีย)
สิทธิบตั ร 2939814
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
9382123
(สหรัฐอเมริกา)

15 มิ.ย. 59

34

35

31
32
33

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14166673.5

30 เม.ย. 57

องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับ
ฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์

15 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14166673.5

30 เม.ย. 57

15 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14166673.5

30 เม.ย. 57

5 ก.ค. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14/367,437

20 มิ.ย. 57

สิทธิบตั ร
2012800702770
(จีน)

14 ก.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2012800702770

สิทธิบตั ร
6034399B2 (ญี่ปนุ่ )

4 พ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2014-548249

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

29 เม.ย. 77

องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับ
ฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์
องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับ
ฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์
การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

29 เม.ย. 77

-

29 เม.ย. 77

-

20 มิ.ย. 57

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

20 มิ.ย. 57

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

17 ธ.ค. 75
(นับจาก PCT
filing date
18 ธ.ค. 55)
17 ธ.ค. 75
(นับจาก PCT
filing date
18 ธ.ค. 55)
17 ธ.ค. 75
(นับจาก PCT
filing date
18 ธ.ค. 55)

7
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

36

สิทธิบตั ร
2786978
(เยอรมนี)

7 ธ.ค. 59

37

สิทธิบตั ร
2786978
(ฝรั่งเศส)

38

39

40

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

602013014937.2

3 เม.ย. 56

7 ธ.ค. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

13162080.9

สิทธิบตั ร
2786978
(เนเธอร์แลนด์)

7 ธ.ค. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

13162080.9

สิทธิบตั ร
272518
(อินเดีย)
สิทธิบตั ร9,765,264B2
(สหรัฐอเมริกา)

5 เม.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2658/MUM/2008

19 ก.ย. 60

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

13/518,751

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
3 เม.ย. 56 กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
3 เม.ย. 56 กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
22 ธ.ค. 51 วิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เอทธิลีน
22 มิ.ย. 55

กรรมวิธีสาํ หรับลดดรรชนีโบรมีน
ของวัสดุปอ้ นแอโรแมติกด้วย
กระบวนการดูดซับ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

2 เม.ย. 76

-

2 เม.ย. 76

-

21 ธ.ค. 71

-

21 ธ.ค. 72
(นับจาก PCT
filing date
24 ธ.ค. 52)

2 เม.ย. 76

8
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

41

สิทธิบตั ร I609904
(ไต้หวัน)

1 ม.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

105120175

27 มิ.ย. 59

องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

42

สิทธิบตั ร I620709
(ไต้หวัน)

11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

102134589

25 ก.ย. 56

43

สิทธิบตั ร
11201500993U
(สิงคโปร์)

6 มิ.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201500993U

44

สิทธิบตั ร
10,065,172
(สหรัฐอเมริกา)

4 ก.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

45

สิทธิบตั ร
6360832
(ญี่ปนุ่ )

29 มิ.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

26 ก.ย. 76

9 ก.พ. 58

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

14/432,019

27 มี.ค. 58

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

2015-534439

27 มี.ค. 58

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

26 ก.ย. 76
(นับจาก PCT
filing date
27 ก.ย. 56)
26 ก.ย. 76
(นับจาก PCT
filing date
27 ก.ย. 56)
26 ก.ย. 76
(นับจาก PCT
filing date
27 ก.ย. 56)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

26 มิ.ย. 79

9
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

46

สิทธิบตั ร
2018/0354809 A1
(สหรัฐอเมริกา)

13 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

16/054,324

27 มี.ค. 58

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

47

สิทธิบตั ร
2014800186210
(จีน)

16 มี.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2014800186210

25 ก.ย. 58

-

สิทธิบตั ร
6353527
(ญี่ปนุ่ )

15 มิ.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2016-520342

4 ธ.ค. 58

49

สิทธิบตั ร
10,040,695B2
(สหรัฐอเมริกา)

7 ส.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/129,137

26 ก.ย. 59

กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับพอลิเมอไร
เซซันของโอเลฟิ น วิธีการสําหรับการ
เตรียมและ การใช้ตวั เร่งปฏิกิรยิ า
ดังกล่าว
เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง

48

50

สิทธิบตั ร
2993163
(เยอรมนี)

21 ก.พ. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

602014021085.6

5 ก.ย. 57

กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

-

-

วันสิน้ อายุ

26 ก.ย. 76
(นับจาก PCT
filing date
27 ก.ย. 56)
27 มี.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
28 มี.ค. 57)
19 พ.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
22 พ.ค. 57)
23 มี.ค. 78
(นับจาก PCT
filing date
25 มี.ค. 58)
4 ก.ย. 77

10
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

51

สิทธิบตั ร
2993163 (ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร 2993163
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร 2993163
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
10,143,997
(สหรัฐอเมริกา)

21 ก.พ. 61

สิทธิบตั ร
3152218
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3152218
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3152218
(เนเธอร์แลนด์)

52
53
54

55

56

57

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14003073.5

5 ก.ย. 57

21 ก.พ. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14003073.5

5 ก.ย. 57

21 ก.พ. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

502018000014208

5 ก.ย. 57

4 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/524,026

3 พ.ค. 60

กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน
กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน
กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าวิวธิ พันธ์ซง่ึ มีรีเนียม
เป็ นพืน้ ฐานซึง่ ถูกทําให้เสถียร และ
การใช้ส่งิ ดังกล่าว

26 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15725660.3

31 ธ.ค. 59

กระบวนการสําหรับสังเคราะห์
อินดีน

26 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15725660.3

31 ธ.ค. 59

26 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15725660.3

31 ธ.ค. 59

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

4 ก.ย. 77

-

4 ก.ย. 77

-

-

3 ส.ค. 78
(นับจาก PCT
filing date
5 ส.ค. 58)
30 ธ.ค. 79

กระบวนการสําหรับสังเคราะห์
อินดีน

-

30 ธ.ค. 79

กระบวนการสําหรับสังเคราะห์
อินดีน

-

30 ธ.ค. 79

4 ก.ย. 77

11
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

58

สิทธิบตั ร
3152218
(นอร์เวย์)
สิทธิบตั ร
2014800351824
(จีน)

26 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15725660.3

31 ธ.ค. 59

กระบวนการสําหรับสังเคราะห์
อินดีน

1 ก.พ. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2014800351824

18 ธ.ค. 58

60

สิทธิบตั ร
I654228
(ไต้หวัน)

21 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

106142557

5 ธ.ค. 60

61

สิทธิบตั ร
31942
(ยูเรเชีย)

29 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

201691938

62

สิทธิบตั ร
11201700375Q
(สิงคโปร์)

25 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201700375Q

59

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับพอลิเมอไร
เซซันของโอเลฟิ น วิธีการสําหรับการ
เตรียมและ การใช้ตวั เร่งปฏิกิรยิ า
ดังกล่าว
องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

-

25 ต.ค. 59

เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง

-

17 ม.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าวิวธิ พันธ์ซง่ึ มีรีเนียม
เป็ นพืน้ ฐานซึง่ ถูกทําให้เสถียร และ
การใช้ส่งิ ดังกล่าว

-

19 พ.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
22 พ.ค. 57)
12 พ.ย. 80
(นับจาก PCT
filing date
11 พ.ย. 60)
23 มี.ค. 78
(นับจาก PCT
filing date
27 มี.ค. 58)
3 ส.ค. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ส.ค. 58)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

-

30 ธ.ค. 79

12
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

63

สิทธิบตั ร
10,221,259
(สหรัฐอเมริกา)

5 มี.ค. 62

64

สิทธิบตั ร
313835
(อินเดีย)

65

66

67

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/541,663

5 มิ.ย. 60

7 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

201717006708

25 ก.พ. 60

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และการใช้พวก
มันเป็ นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิรยิ าใน
การพอลิเมอไรซ์เอทิลีน
กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

สิทธิบตั ร
6563457
(ญี่ปนุ่ )

21 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-201447

18 ต.ค. 60

สิทธิบตั ร
170946A
(มาเลเซีย)
สิทธิบตั ร I670258
(ไต้หวัน)

20 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2014701028

25 เม.ย. 57

1 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

104127863

26 ส.ค. 58

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
องค์ประกอบพอลิเมอร์และอุปกรณ์
รัง้ สายเคเบิล้ ประกอบรวมด้วย
องค์ประกอบพอลิเมอร์ดงั กล่าว
กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

-

-

วันสิน้ อายุ

4 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)
3 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ก.ย. 59)

-

27 มี.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
28 มี.ค. 57)
24 เม.ย. 77

-

24 ส.ค. 78

13
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

68

สิทธิบตั ร 2794486
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร 2794486
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 2794486
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
2794486
(สาธารณรัฐเช็ก)
สิทธิบตั ร
2794486
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
2794486
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
6596027
(ญี่ปนุ่ )

11 ก.ย. 62

69
70
71

72

73

74

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

602012063968.7

20 มิ.ย. 57

11 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

12837660.5

20 มิ.ย. 57

11 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

12837660.5

20 มิ.ย. 57

11 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

12837660.5

20 มิ.ย. 57

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์
การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์
การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์
การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

11 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

12837660.5

20 มิ.ย. 57

11 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

12837660.5

4 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2016-572311

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

19 มิ.ย. 77

-

19 มิ.ย. 77

-

19 มิ.ย. 77

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

19 มิ.ย. 77

20 มิ.ย. 57

การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

19 มิ.ย. 77

8 ธ.ค. 59

กระบวนการสําหรับสังเคราะห์
อินดีน

-

30 พ.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
2 มิ.ย. 59)

19 มิ.ย. 77

14
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

75

สิทธิบตั ร 6616782
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
10,479,743
(สหรัฐอเมริกา)

12 พ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2016-559183

25 มี.ค. 58

19 พ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/506,363

24 ก.พ. 60

เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง
กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

77

สิทธิบตั ร
18697 (เวียดนาม)

5 มี.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

1-2008-03080

18 ธ.ค. 51

78

สิทธิบตั ร
102121026 (เกาหลี)

11 มิ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2015-7006890

18 มี.ค. 58

79

สิทธิบตั ร
10,329,219B2
(สหรัฐอเมริกา)

25 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14/782,457

5 ต.ค. 58

76

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

24 มี.ค. 78

-

3 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ก.ย. 58)

กรรมวิธีเตรียมตัวเร่งปฏิกิรยิ า
สําหรับกระบวนการเอททีลีนโพลิ
เมอร์ไรเซชั่นและโคโพลิเมอร์ไรเซชั่น
ของเอททีลีน
การดัดแปรเลเยอร์ดบั เบิล
ไฮดรอกไซด์

-

17 ธ.ค. 71

-

กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว

-

26 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
27 ก.ย. 58)
27 มี.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
28 มี.ค. 57)

15
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

80

สิทธิบตั ร
10,329,220B2
(สหรัฐอเมริกา)

25 มิ.ย. 62

81

สิทธิบตั ร
9556286
(สหรัฐอเมริกา)

82

83

84
85

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/616,975

8 มิ.ย. 60

31 ม.ค. 60

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

14/896,555

22 พ.ค. 57

สิทธิบตั ร
2016/06526
(แอฟริกาใต้)

25 มี.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2016/06526

21 ก.ย. 59

กระบวนการสําหรับเปลี่ยนสาร
พาราฟิ นเป็ นสารโอเลฟิ นและตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ าที่ใช้ในกระบวนการ
ดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับพอลิเมอไร
เซซันของโอเลฟิ น วิธีการสําหรับการ
เตรียมและ การใช้ตวั เร่งปฏิกิรยิ า
ดังกล่าว
เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง

สิทธิบตั ร
3122687
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3122687
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร 3122687
(เนเธอร์แลนด์)

22 พ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15719621.3

25 มี.ค. 58

เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง

22 พ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

502019000038415

25 มี.ค. 58

22 พ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15719621.3

25 มี.ค. 58

เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง
เลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์ท่มี ีพืน้ ที่
ผิวสูง

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

27 มี.ค. 77

-

21 พ.ค. 77

-

-

24 มี.ค. 78
(นับจาก PCT
filing date
25 มี.ค. 58)
24 มี.ค. 78

-

24 มี.ค. 78

-

24 มี.ค. 78

16
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

86

สิทธิบตั ร
106488901
(จีน)

12 มิ.ย. 63

87

สิทธิบตั ร
3152218
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
6629842
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
ZL
2015800465373.4
(จีน)
สิทธิบตั ร
2673663
(รัฐเซีย)

88

89

90

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

201580030543.0

8 ธ.ค. 59

กระบวนการสําหรับการสําหรับ
สังเคราะห์อินดีน

26 ธ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

1410202.4

9 มิ.ย. 57

กระบวนการสําหรับการสําหรับ
สังเคราะห์อินดีน

-

13 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-512705

3 มี.ค. 60

กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

-

9 มิ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

201580046537.4

28 ก.พ. 60

กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

-

29 พ.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017111205

4 เม.ย. 60

กระบวนการสําหรับแยก
เอทิลเบนซีน

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

1 มิ.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
2 มิ.ย. 58)
8 มิ.ย. 77

3 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ก.ย. 58)
3 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ก.ย. 58)
3 ก.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
4 ก.ย. 58)

17
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

91

สิทธิบตั ร
6758289
(ญี่ปนุ่ )

3 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-525809

12 พ.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ า

92

สิทธิบตั ร
6695341
(ญี่ปนุ่ )

23 เม.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-535735A

4 ก.ค. 60

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และการใช้พวก
มันเป็ นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิรยิ าใน
การพอลิเมอไรซ์เอทิลีน

-

5 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)

93

สิทธิบตั ร
ZL 201680005130.1
(จีน)

21 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

201680005130.1

6 ก.ค. 60

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และการใช้พวก
มันเป็ นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิรยิ าใน
การพอลิเมอไรซ์เอทิลีน

-

5 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)

94

สิทธิบตั ร
11201705079R
(สิงคโปร์)

9 มิ.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201705079R

6 ม.ค. 59

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และการใช้พวก
มันเป็ นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิรยิ าใน
การพอลิเมอไรซ์เอทิลีน

-

5 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

12 พ.ย. 78
(นับจาก PCT
filing date
13 พ.ย. 58)

18
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

95

สิทธิบตั ร
6739435
(ญี่ปนุ่ )

27 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-535733

6 ก.ค. 60

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และวิธีการทํา
สิ่งดังกล่าว

96

สิทธิบตั ร
10,773,246
(สหรัฐอเมริกา)

15 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/541,655

6 ก.ค. 60

ไมโครสเฟี ยร์ SiO2-เลเยอร์
ดับเบิลไฮดรอกไซด์ และวิธีการทํา
สิ่งดังกล่าว

-

5 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)

97

สิทธิบตั ร
2016800304841
(จีน)

19 พ.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2016800304841

24 พ.ย. 60

องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

-

28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 มิ.ย. 59)

98

สิทธิบตั ร
6659740
(ญี่ปนุ่ )

10 ก.พ. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-568442

28 ธ.ค. 60

องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

-

28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 มิ.ย. 59)

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

5 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
6 ม.ค. 59)

19
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

99

สิทธิบตั ร
10-2104480 (เกาหลี)

20 เม.ย. 63

100

สิทธิบตั ร
10,538,644
(สหรัฐอเมริกา)

101

สิทธิบตั ร
11201710650S
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
11201809887W
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
3455231B1
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3455231B1
(เยอรมนี)

102

103

104

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

2017-7036643

19 ธ.ค. 60

องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

21 ม.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

15/567,993

20 ต.ค. 60

องค์ประกอบพลาสติไซเซอร์

-

26 ก.พ. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201710650S

15 ก.ค. 59

-

15 เม.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

11201809887W

7 พ.ย. 61

โครงข่ายสารอนินทรียท์ ่มี ีรูพรุ นวัสดุเลเยอร์ดบั เบิลไฮดรอกไซด์
แกน-เปลือก
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมทัลโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใช้ส่ิงดังกล่าว

28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 มิ.ย. 59)
28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 มิ.ย. 59)
14 ก.ค. 79

-

6 พ.ย. 81

30 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

17724406.8

10 พ.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมทัลโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใช้ส่ิงดังกล่าว

-

10 พ.ค. 80

30 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

17724406.8

10 พ.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมทัลโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใช้ส่ิงดังกล่าว

-

10 พ.ค. 80

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

วันสิน้ อายุ

20
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

105

สิทธิบตั ร
3455231B1 (สวีเดน)
สิทธิบตั ร
3318544
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3318544
(สวีเดน)
สิทธิบตั ร 3318544
(เยอรมนี)
48910

30 ก.ย. 63

106

107
108
109

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

17724406.8

10 พ.ค. 60

18 มี.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

16197563.6

7 พ.ย. 59

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมทัลโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใช้ส่ิงดังกล่าว
กระบวนการสําหรับเตรียม
พอลิเอทิลีนแวกซ์ท่ถี กู พอลิเมอไรซ์

18 มี.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

16197563.6

7 พ.ย. 59

18 มี.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

602016031913.6

7 พ.ย. 59

28 มี.ค. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1102000372

4 ก.พ. 54

ผู้ทรงสิทธิ

กระบวนการสําหรับเตรียม
พอลิเอทิลีนแวกซ์ท่ถี กู พอลิเมอไรซ์
กระบวนการสําหรับเตรียม
พอลิเอทิลีนแวกซ์ท่ถี กู พอลิเมอไรซ์
-

110

อนุสิทธิบตั ร
10718

11 พ.ย. 58

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จํากัด

1403000584

11 มิ.ย. 57

กระบวนการจัดการกากตะกอนโดย
ใช้ไส้เดือนดิน

111

74485

29 ม.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1702003849

26 ก.ย. 60

-

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

10 พ.ค. 80

-

6 พ.ย. 79

-

6 พ.ย. 79

-

6 พ.ย. 79

อุปกรณ์ยดึ
ภาชนะเพาะปลูก

3 ก.พ. 64

-

10 มิ.ย. 67

ฝาล็อคกล้อง
เลนส์ผ่าตัด

25 ก.ย. 70

21
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

112

อนุสิทธิบตั ร
14173

18 ก.ค. 61

1703001899

26 ก.ย. 60

ถุงคลุมกล้องผ่าตัด

113

สิทธิบตั ร
104609450B (จีน)

20 เม.ย. 59

2014105284565

9 ต.ค. 57

114

อนุสิทธิบตั ร
16533
สิทธิบตั ร
3272821B1
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
3272821B1 (สเปน)
สิทธิบตั ร 3272821B1
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3272821B1 (ตุรกี)

24 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมี และบริษัท
เทคเลเยอร์ จํากัด และมหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

1903001470

115

116
117
118

29 ส.ค. 61

29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

กระบวนการผลิตเลเยอร์ดบั เบิลไฮ
ดรอกไซด์ท่มี ีการกระจายตัวสูง

-

6 ต.ค. 77

5 มิ.ย. 62

อุปกรณ์กกั ขยะ

-

4 มิ.ย. 72

16180302.8

20 ก.ค. 59

อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ

-

18 ก.ค. 79

16180302.8

20 ก.ค. 59

-

18 ก.ค. 79

16180302.8

20 ก.ค. 59

-

18 ก.ค. 79

16180302.8

20 ก.ค. 59

อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ
อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ
อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ

-

18 ก.ค. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

24 ก.ย. 70

22
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

119

สิทธิบตั ร
3272821B1(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3272821B1 (สหราช
อาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3272821B1
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3272821B1 (อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293210B1
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293210B1(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3293210B1 (ตุรกี)
สิทธิบตั ร
3293210B1
(สเปน)

29 ส.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16180302.8

20 ก.ค. 59

16180302.8

20 ก.ค. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16180302.8

20 ก.ค. 59

16180302.8

20 ก.ค. 59

602016010626.4

12 ก.ย. 59

16188335

12 ก.ย. 59

16188335

12 ก.ย. 59

16188335

12 ก.ย. 59

120

121
122
123

124
125
126

29 ส.ค. 61

29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
6 มี.ค. 62

6 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62
6 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

18 ก.ค. 79

อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ
อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ
ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

18 ก.ค. 79

-

18 ก.ค. 79

-

11 ก.ย. 79

ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ
อิมลั ชันและการใช้อิมลั ชันสําหรับ
การเคลือบสิ่งทอ

18 ก.ค. 79

23
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

127

สิทธิบตั ร
3293210B1
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293210B1
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร 3293210B1
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293210B1
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3293211B1
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293211
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3293211
(ฝรั่งเศส)

6 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188335

12 ก.ย. 59

ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

6 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188335

12 ก.ย. 59

6 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188335

12 ก.ย. 59

16188335

12 ก.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

602016015824.8

12 ก.ย. 59

16188337.6

12 ก.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188337.6

12 ก.ย. 59

128

129
130

131
132

133

6 มี.ค. 62

26 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62

26 มิ.ย. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฟิ ลม์ ที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

11 ก.ย. 79

24
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

134

สิทธิบตั ร
3293211
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293211
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3293211 (ตุรกี)
สิทธิบตั ร 3293211
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร 3293211
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร 3293207
(สเปน)
สิทธิบตั ร 3293207
(ตุรกี)
สิทธิบตั ร
3293207
(ฮังการี)

26 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

502019000061668

12 ก.ย. 59

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

26 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188337.6

12 ก.ย. 59

26 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

2019/13075T4

12 ก.ย. 59

16188337.6

12 ก.ย. 59

16188337.6

12 ก.ย. 59

16188322.8

135

136
137
138
139
140
141

26 มิ.ย. 62
26 มิ.ย. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62
7 ส.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

12 ก.ย. 59

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188322.8

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188322.8

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

11 ก.ย. 79

25
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

142

สิทธิบตั ร
3293207 (โปตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293207
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293207
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3293207
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293207
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3293213
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293213 (สเปน)

7 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188322.8

12 ก.ย. 59

16188322.8

7 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

7 ส.ค. 62

143

144

145

146

147

148

วันสิน้ อายุ

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188322.8

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188322.8

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

7 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188322.8

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

602016018482.6

12 ก.ย. 59

ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188343.4

12 ก.ย. 59

ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

7 ส.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

11 ก.ย. 79

26
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

149

สิทธิบตั ร 3293213
(ตุรกี)
สิทธิบตั ร 3293213
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร
3293213
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293213
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3293213
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293213
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3293209
(ฝรั่งเศส)

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188343.4

12 ก.ย. 59

16188343.4

12 ก.ย. 59

16188343.4

12 ก.ย. 59

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188343.4

12 ก.ย. 59

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188343.4

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

150
151

152

153

154

155

14 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

12 ก.ย. 59

ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188343.4

12 ก.ย. 59

ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188329.3

12 ก.ย. 59

ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล
ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล
ภาชนะบรรจุท่ีเป็ นพอลิเอทิลีน
ชนิดมัลติโมดัล

11 ก.ย. 79

27
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

156

สิทธิบตั ร
3293209
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293209 (ตุรกี)
สิทธิบตั ร
3293209 (สเปน)
สิทธิบตั ร
3293209
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293209
(ออสเตรีย)
สิทธิบตั ร
3293209
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร
3293205
(สเปน)

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

602016018481.8

12 ก.ย. 59

ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188329.3

12 ก.ย. 59

16188329.3

12 ก.ย. 59

16188329.3

12 ก.ย. 59

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188329.3

14 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

28 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

157
158
159

160

161

162

14 ส.ค. 62
14 ส.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

12 ก.ย. 59

ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188329.3

12 ก.ย. 59

ฟิ ลม์ บางที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188318.6

12 ก.ย. 59

ระบบเครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับพอลิ
เมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

11 ก.ย. 79

28
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

163

สิทธิบตั ร
3293205
(ตุรกี)
สิทธิบตั ร
3293205
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร
3293205
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293205
(ออสเตรีย)
สิทธิบตั ร 3293206
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3293206
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3293206 (ตุรกี)

28 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188318.6

12 ก.ย. 59

28 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

E047204

12 ก.ย. 59

28 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188318.6

12 ก.ย. 59

28 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188318.6

12 ก.ย. 59

23 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188319.4

12 ก.ย. 59

ระบบเครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับพอลิ
เมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ระบบเครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับพอลิ
เมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ระบบเครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับพอลิ
เมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ระบบเครื่องปฏิกรณ์สาํ หรับพอลิ
เมอไรเซชันของพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล
ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

16188319.4

12 ก.ย. 59

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188319.4

12 ก.ย. 59

164

165

166

167
168

169

23 ต.ค. 62

23 ต.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

11 ก.ย. 79

29
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

170

สิทธิบตั ร
3293206
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร
3293206
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
3293206 (ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3293206 (อิตาลี)
สิทธิบตั ร
3293206
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3293214
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3293214
(โปแลนด์)

23 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188319.4

12 ก.ย. 59

23 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188319.4

23 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

171

172
173
174

175

176

23 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62

วันสิน้ อายุ

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188319.4

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

502019000107475

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

16188319.4

12 ก.ย. 59

ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

11 ก.ย. 79

พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง
พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง

-

11 ก.ย. 79

-

11 ก.ย. 79

25 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188347.5

12 ก.ย. 59

25 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188347.5

12 ก.ย. 59

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

11 ก.ย. 79

30
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

177

สิทธิบตั ร
3293214
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3293214
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3510086
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
3510086 (เยอรมนี)

25 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

16188347.5

12 ก.ย. 59

25 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

602016026729.2

12 ก.ย. 59

19 ส.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17764410.1

11 ก.ย. 60

19 ส.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17764410.1

11 ก.ย. 60

พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง
พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง
พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง
พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง
องค์ประกอบพอลิเมอร์สาํ หรับฝา
ปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์

178

179

180

181

สิทธิบตั ร
2017/05981
(แอฟริกาใต้)

26 ก.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

2017/05981

4 ก.ย. 60

182

สิทธิบตั ร
3293214
(อิตาลี)

25 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

502020000025867

12 ก.ย. 59

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

พอลิเอทิลีนนํา้ หนักโมเลกุลสูงเป็ น
พิเศษชนิดมัลติโมดัลที่มี
ประสิทธิภาพสูง

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

11 ก.ย. 79

-

10 ก.ย. 80

11 ก.ย. 79

-

10 ก.ย. 80

-

31 ส.ค. 59
(นับจาก PCT
filing date
1 ก.ย. 60)
11 ก.ย. 79

-
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ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

183

สิทธิบตั ร
3510054
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3510054
(ออสเตรีย)
สิทธิบตั ร
3510054
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3510053 (เยอรมนี)

4 พ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17768063.4

8 ก.ย. 60

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

4 พ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17768063.4

8 ก.ย. 60

4 พ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17768063.4

8 ก.ย. 60

29 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17767780.4

29 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17767780.4

8 ก.ย. 60

25 พ.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
ไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

2019-7010004

8 เม.ย. 62

184

185

186

187

188

สิทธิบตั ร
3510053
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
2722148
(เกาหลี)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

8 ก.ย. 60

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

7 ก.ย. 80

ฝาเกลียวที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัล

-

7 ก.ย. 80

องค์ประกอบพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัลและฟิ ลม์ ที่ประกอบรวม
ด้วยสิ่งดังกล่าว
องค์ประกอบพอลิเอทิลีนชนิด
มัลติโมดัลและฟิ ลม์ ที่ประกอบรวม
ด้วยสิ่งดังกล่าว
ท่อที่เป็ นพอลิเอทิลีนชนิดมัลติโมดัล

-

7 ก.ย. 80

-

7 ก.ย. 80

-

6 ก.ย. 80
(นับจาก PCT
filing date
7 ก.ย. 60)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

7 ก.ย. 80

32
ลําดับ
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สิทธิบัตร
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สิทธิบัตร
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เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

189

สิทธิบตั ร
2670962
(รัสเซีย)

26 ต.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

2017111206

4 เม.ย. 60

กระบวนการแยกสําหรับของผสม
C8 อะโรมาติก

190

สิทธิบตั ร
2670963
(รัสเซีย)

26 ต.ค. 61

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

2017111207

4 เม.ย. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้

-

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

191

สิทธิบตั ร
I670259 (ไต้หวัน)

1 ก.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

104127868

26 ส.ค. 58

กระบวนการแยกสําหรับของผสม
C8 อะโรมาติก

-

24 ส.ค. 78

192

สิทธิบตั ร I675825
(ไต้หวัน)
สิทธิบตั ร
329995
(อินเดีย)

1 พ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

104127865

26 ส.ค. 58

-

24 ส.ค. 78

201717007563

3 มี.ค. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้
กระบวนการแยกสําหรับของผสม
C8 อะโรมาติก

-

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

193

22 ม.ค. 63

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

33
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร
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สิทธิบัตร
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วันยื่นคําขอ

194

สิทธิบตั ร
10,427,994B2
(สหรัฐอเมริกา)

1 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

15/505,593

21 ก.พ. 60

กระบวนการแยกสําหรับของผสม
C8 อะโรมาติก

195

สิทธิบตั ร
6735752
(ญี่ปนุ่ )

16 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

2017-533157A

3 มี.ค. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้

-

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

196

สิทธิบตั ร
ZL2014800816111
(จีน)

31 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

201480081611.1

28 ก.พ. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้

-

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

197

สิทธิบตั ร
323494
(อินเดีย)

23 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

201717007569

3 มี.ค. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้

-

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)

34
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

198

สิทธิบตั ร
10,435,340 B2
(สหราชอาณาจักร)

8 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)

15/505,590

21 ก.พ. 60

กระบวนการสําหรับแยกเอทิล
เบนซีนที่ดีขนึ ้

199

สิทธิบตั ร 10,647,641
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร 3176213B1
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร 3176213B1
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร 3176213B1
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3176213B1
(มาซิโดเนีย)
สิทธิบตั ร 10604643
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร
10201807201W
(สิงคโปร์)

12 พ.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
จีทีซี เทคโนโลยี ยูเอส จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
มิตซุย เคมิคอล อิงค์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
มิตซุย เคมิคอล อิงค์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
มิตซุย เคมิคอล อิงค์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
มิตซุย เคมิคอล อิงค์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
มิตซุย เคมิคอล อิงค์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
อิงค์ สแควร์ จํากัด

16/516,656

19 ก.ค. 62

-

602015028782.7

3 ธ.ค. 58

กระบวนการแยกสําหรับของผสม
C8 อะโรมาติก
องค์ประกอบเอทิลีนโคพอลิเมอร์

4 ก.ย. 77
(นับจาก PCT
filing date
5 ก.ย. 57)
19 ก.ค. 82

-

30 พ.ย. 78

15197727.9

3 ธ.ค. 58

องค์ประกอบเอทิลีนโคพอลิเมอร์

-

30 พ.ย. 78

15197727.9

3 ธ.ค. 58

องค์ประกอบเอทิลีนโคพอลิเมอร์

-

30 พ.ย. 78

MK/P/2019/609

3 ธ.ค. 58

องค์ประกอบเอทิลีนโคพอลิเมอร์

-

30 พ.ย. 78

15/780,645

15 พ.ย. 59

องค์ประกอบเอทิลีนโคพอลิเมอร์

-

14 พ.ย. 79

10201807201W

24 ส.ค. 61

สุขา

-

23 ส.ค. 81

200
201
202
203
204
205

24 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62
31 มี.ค. 63
22 ส.ค. 62

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

35
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

206

สิทธิบตั ร
10201807199W
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
10201807200Q
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
28126

22 ส.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
อิงค์ สแควร์ จํากัด

10201807199W

24 ส.ค. 61

สุขา

6 ม.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
อิงค์ สแควร์ จํากัด

10201807200Q

24 ส.ค. 61

30 มิ.ย. 53

บริษัทไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

101003359

21 ส.ค. 44

4 พ.ย. 63

บริษัทไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

17155580.8

10 ก.พ. 60

6 ต.ค. 63

บริษัทไทยโพลิเอททิลีน จํากัด

10201903296W

12 เม.ย. 62

20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502000277
1502000278

30 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58

207

208

209

210

211
212

สิทธิบตั ร
3360918
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
10201903296W
(สิงคโปร์)
55522
55523

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชือ้ โรคและวิธีการ
สําหรับบําบัดของเสีย

-

23 ส.ค. 81

องค์ประกอบไทเทเนียมคะตะลิสต์
ในการทําเอททิลีนโพลีเมอไรเซชัน
และขบวนการทําเอททิลีนโพลีเมอ
ไรเซชั่นด้วยคะตะลิสต์ดงั กล่าว
วิธีการเตรียมพอลิเมอร์นาโน
คอมโพสิตมาสเตอร์แบท

-

20 ส.ค. 64

-

9 ก.พ. 80

องค์ประกอบพอลิโพรพิลีนสําหรับ
การใช้งานเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับ
รีทอร์ต
-

-

11 เม.ย. 82

ท่อข้อต่อ
ท่อข้อต่อ

29 ม.ค. 68
29 ม.ค. 68

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

23 ส.ค. 81

36
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

55524
55525
57200
57201
57202
57203
57204
57205
59102
62069
59861
59862

20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
21 พ.ย. 60
20 เม.ย. 61
8 ม.ค. 61
8 ม.ค. 61

225
226

62938
65636

12 มิ.ย. 61
17 ต.ค. 61

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502000279
1502000280
1402000197
1402000198
1402000199
1402000200
1402000201
1402000202
1502000281
1402002514
1402002516
1402002517

30 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
30 ม.ค. 58
5 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57

-

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502000282
1502002935

30 ม.ค. 58
27 ส.ค. 58

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ท่อข้อต่อ
ท่อข้อต่อ
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
ข้อต่อท่อ
ฝาปิ ดปลาย
หน้าตัด
ชิน้ ส่วนยึด
ระแนง
อุปกรณ์ยดึ ท่อ
เครื่องมือสําหรับ
ช่วยติดตัง้
ผลิตภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง

วันสิน้ อายุ

29 ม.ค. 68
29 ม.ค. 68
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
29 ม.ค. 68
4 ก.ย. 67
4 ก.ย. 67
4 ก.ย. 67
29 ม.ค. 68
26 ส.ค. 68

37
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

227

60359

30 ม.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502002937

27 ส.ค. 58

-

228

60360

30 ม.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502002936

27 ส.ค. 58

-

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

60356
60357
60358
64153
64154
64155
64156
65040
71388
71939
72109
73175
62421

30 ม.ค. 61
30 ม.ค. 61
30 ม.ค. 61
10 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61
10 ส.ค. 61
20 ก.ย. 61
5 ก.ย. 62
8 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
13 ธ.ค. 62
11 พ.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502002939
1502002940
1502002938
1502003693
1502003694
1502003695
1502003696
1502002941
1502000276
1702000760
1702000466
1702000465
1502003340

27 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
26 ต.ค. 58
27 ส.ค. 58
30 ม.ค. 58
8 มี.ค. 60
9 ก.พ. 58
9 ก.พ. 60
29 ก.ย. 58

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัด
หน้าตัดโลหะ
หน้าตัด
ข้อต่อท่อ
หน้าตัด
หน้าตัด
ข้อต่อท่อระบาย
นํา้

วันสิน้ อายุ

26 ส.ค. 68
26 ส.ค. 68
26 ส.ค. 68
26 ส.ค. 68
26 ส.ค. 68
25 ต.ค. 68
25 ต.ค. 68
25 ต.ค. 68
25 ต.ค. 68
26 ส.ค. 68
29 ม.ค. 68
5 มี.ค. 70
5 ก.พ. 70
5 ก.พ. 70
26 ก.ย. 68

38
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

242

62423

11 พ.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1502003341

29 ก.ย. 58

-

243
244

74375
74376

12 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1702000767
1702000768

8 มี.ค. 60
8 มี.ค. 60

-

245

79677

6 พ.ย. 63

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1702001528

5 พ.ค. 60

-

246

79676

6 พ.ย. 63

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1702001527

5 พ.ค. 60

-

247
248
249
250
251
252
253
254

52998
52999
53000
57195
57196
57197
57198
59898

22 ธ.ค. 59
22 ธ.ค. 59
22 ธ.ค. 59
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
5 ก.ย. 60
9 ม.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1402002979
1402002980
1402002981
1402000203
1402000204
1402000206
1402000207
1402002977

8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
31 ม.ค. 57
8 ต.ค. 57

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ข้อต่อท่อระบาย
นํา้
ข้อต่อท่อ
อุปกรณ์ถ่วง
นํา้ หนักสําหรับ
ท่อระบายนํา้
รางสําหรับ
เพาะปลูก
รางสําหรับ
เพาะปลูก
ตะขอแขวนราง
ตะขอแขวนราง
แผ่นปรับองศา
รางนํา้
รางนํา้
รางนํา้
รางนํา้
รางนํา้

วันสิน้ อายุ

26 ก.ย. 68
7 มี.ค. 70
7 มี.ค. 70

4 พ.ค. 70
4 พ.ค. 70
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
30 ม.ค. 67
7 ต.ค. 67

39
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

255
256
257
258
259
260

59899
59900
59901
59902
59903
59904

9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61
9 ม.ค. 61

261
262

อนุสิทธิบตั ร 9500
อนุสิทธิบตั ร
10795
อนุสิทธิบตั ร
11343
อนุสิทธิบตั ร
11417
อนุสิทธิบตั ร
13423
อนุสิทธิบตั ร13891
อนุสิทธิบตั ร 11978

263
264
265
266
267

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1402002978
1402002982
1402002983
1402002984
1402002985
1402002986

8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57
8 ต.ค. 57

-

5 ก.พ. 58
26 พ.ย. 58

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1403000069
1403001034

31 ม.ค. 57
5 ก.ย. 57

วงกบแบบติดตัง้ ได้รวดเร็ว
ระบบระแนง

4 เม.ย. 59

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1503000102

30 ม.ค. 58

25 เม.ย. 59

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1403000501

5 ม.ค. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

28 พ.ค. 61
29 ก.ย. 59

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ฝาปิ ดปลายราง
ครอบรางนํา้
ครอบรางนํา้
ครอบรางนํา้
ครอบรางนํา้
อุปกรณ์เชื่อมต่อ
รางนํา้
-

30 ม.ค. 67
4 ก.ย. 67

รางระบายนํา้ ฝน

-

29 ม.ค. 68

23 พ.ค. 57

องค์ประกอบพีวีซี

-

22 พ.ค. 67

1603001707

8 ก.ย. 59

ชุดวงกบและวิธีการติดตัง้ ชุดวงกบ

-

7 ก.ย. 69

1703002412
1503001613

1 ธ.ค. 60
29 ก.ย. 58

อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ
ข้อต่อระบายนํา้ กันซึม

-

30 พ.ย. 70
26 ก.ย. 68

7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67

40
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

268

10 เม.ย. 63

271
272

อนุสิทธิบตั ร
16127
อนุสิทธิบตั ร
15805
อนุสิทธิบตั ร
2392
สิทธิบตั ร 54709
61035

273

61036

27 ก.พ. 61

274

61034

27 ก.พ. 61

275

61033

27 ก.พ. 61

269
270

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1703000205

9 ก.พ. 60

8 ม.ค. 63

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

1703000768

5 พ.ค. 60

ชุดแผงฉนวนกันเสียงและวิธีการ
ติดตัง้ ชุดแผงฉนวนกันเสียง
รางสําหรับใช้ในการเกษตร

27 ก.ค. 63

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

2-2016-00031

29 ม.ค. 59

รางระบายนํา้ ฝน

-

28 ม.ค. 69

21 เม.ย. 60
27 ก.พ. 61

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด

1401006089
1602002942

8 ต.ค. 57
5 ส.ค. 59

ระบบรางนํา้ ฝน
-

กล่องพักสายไฟ

6 ต.ค. 77
4 ส.ค. 69

1602002943

5 ส.ค. 59

-

กล่องพักสายไฟ

4 ส.ค. 69

1602002944

5 ส.ค. 59

-

กล่องพักสายไฟ

4 ส.ค. 69

1602002945

5 ส.ค. 59

-

กล่องพักสายไฟ

4 ส.ค. 69

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

8 ก.พ. 70
4 พ.ค. 70

41
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

276

67420

14 ม.ค. 62

277

67421

14 ม.ค. 62

278

74379

12 ก.พ. 63

279

74377

12 ก.พ. 63

280

74378

12 ก.พ. 63

281

อนุสิทธิบตั ร
4/13546/2016

13 ต.ค. 59

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

วันสิน้ อายุ

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
หน้าตัด

1602003566

16 ก.ย. 59

1602003568

16 ก.ย. 69

-

หน้าตัด

15 ก.ย. 69

1702003319

28 ส.ค. 60

-

ชิน้ ส่วนเชื่อมต่อ
รางนํา้

27 ส.ค. 70

1702003317

28 ส.ค. 60

-

ฝาปิ ดปลายราง
นํา้

27 ส.ค. 70

1702003318

28 ส.ค. 60

-

ตะขอรับรางนํา้

27 ส.ค. 70

4/13546/2016

13 ต.ค. 59

-

12 ต.ค. 69

ข้อต่อระบายนํา้ กันซึม

15 ก.ย. 69

42
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

282

อนุสิทธิบตั ร
2452

21 เม.ย. 60

2-2016-00350

28 ก.ย. 59

283

อนุสิทธิบตั ร
KH/GUM/00005

18 ก.พ. 63

KH/UM/2016/0001
5

284

อนุสิทธิบตั ร
4/13942/2015
70033

16 ต.ค. 58

บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
และบริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม
(สระบุรี) จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี)
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์
เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์
เคมิคอลส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์
เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท เนชั่นแนล
เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

285
286
287

อนุสิทธิบตั ร
13153
69092

29 พ.ค. 62
3 ต.ค. 60
29 มี.ค. 62

288

30201805823Q
(สิงคโปร์)

1 พ.ย. 61

289

006396750-002 /

25 เม.ย. 62

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

ข้อต่อระบายนํา้ กันซึม

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

29 ก.ย. 59

ข้อต่อระบายนํา้ กันซึม

-

28 ก.ย. 69

4/13942/2015

16 ต.ค. 58

ระบบรางนํา้ ฝน

-

15 ต.ค. 68

1602003569

16 ก.ย. 59

มีดผ่าตัด

15 ก.ย. 69

1603002548

14 ธ.ค. 59

-

11 ธ.ค. 69

1602003570

16 ก.ย. 59

-

ถัง

15 ก.ย. 69

30201805823Q

1 พ.ย. 61

-

1 พ.ย. 76

639675

25 เม.ย. 62

-

เครื่องมือสําหรับ
ตรวจสอบการกัด
กร่อน
เครื่องมือสําหรับ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

ทุน่ แผงพลังงานแสงอาทิตย์

27 ก.ย. 69

24 เม.ย. 72

43
ลําดับ

290
291
292
293
294

295

296

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

006396750-001
(สหราชอาณาจักร)
IDD000055165
27 ธ.ค. 62
(อินโดนีเซีย)
30-1041621 (เกาหลี) 10 ม.ค. 63
อนุสิทธิบตั ร
11586
อนุสิทธิบตั ร
14816
สิทธิบตั ร
2016102
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
3259570
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3259570
(ฝรั่งเศส)

8 มิ.ย. 59
14 ม.ค. 62
2 ส.ค. 60

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

A00201901351

24 เม.ย. 62

-

30-2019-0020603

30 เม.ย. 62

-

1503001900

6 พ.ย. 58

1703002476

12 ธ.ค. 60

เครื่องมือสําหรับตรวจสอบการกัด
กร่อน
หุน่ ยนต์ตรวจสอบพืน้ ผิวสายเคเบิล

2016102

15 ม.ค. 59

จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด
บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

27 ก.พ. 62

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

17730285.8

22 ก.ย. 60

27 ก.พ. 62

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

17730285.8

22 ก.ย. 60

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เครื่องตรวจสอบแบบเคลื่อนที่ได้
และวิธีการสําหรับตรวจสอบ
อุปกรณ์ใช้งาน
เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์
เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบการกัด
กร่อน
เครื่องมือ
ตรวจสอบโลหะ
เครื่องมือ
ตรวจสอบโลหะ
-

23 เม.ย. 72

-

10 ธ.ค. 70

-

14 ม.ค. 79

-

21 ก.ย. 80

-

21 ก.ย. 80

29 เม.ย. 72
5 พ.ย. 68

44
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

297

สิทธิบตั ร
3259570
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
3259570
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
3259570
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
10201609261X
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
10656120B
(สหรัฐอเมริกา)

27 ก.พ. 62

298

299

300

301

302

สิทธิบตั ร
2024040
(เนเธอร์แลนด์)

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

17730285.8

22 ก.ย. 60

27 ก.พ. 62

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

17730285.8

22 ก.ย. 60

27 ก.พ. 62

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

17730285.8

22 ก.ย. 60

1 ก.ย. 63

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

10201609261X

4 พ.ย. 59

เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์
เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์
เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์
เครื่องมือสําหรับตรวจสอบการกัด
กร่อน

19 พ.ค. 63

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

15/755,306

26 ก.พ. 61

2 ธ.ค. 63

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุ ง
จํากัด

2024040

1 พ.ย. 61

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

21 ก.ย. 80

-

21 ก.ย. 80

-

3 พ.ย. 79

เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์

-

เครื่องตรวจจับแบบเคลื่อนที่ได้และ
วิธีการสําหรับตรวจสอบสิ่งที่คล้าย
ท่อยาวในอุปกรณ์

-

15 ม.ค. 80
(นับจาก PCT
filing date
16 ม.ค. 60)
31 ต.ค. 81

21 ก.ย. 80

45
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

303

สิทธิบตั ร
10,131,594
(สหรัฐอเมริกา)

10 พ.ย. 61

304

สิทธิบตั ร
11201706042V
(สิงคโปร์)

305

306

307

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

15/515,732

30 มี.ค. 60

10 พ.ย. 61

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

11201706042V

25 ก.ค. 60

สิทธิบตั ร
3277421
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3277421
(โปแลนด์)

15 พ.ค. 62

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

15 พ.ค. 62

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

สิทธิบตั ร
3277421
(เบลเยียม)

15 พ.ค. 62

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว

-

27 ต.ค. 77
(นับจาก PCT
filing date
28 ต.ค. 57)
28 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 ม.ค. 57)
16 ต.ค. 80

-

16 ต.ค. 80

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว

-

16 ต.ค. 80

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสีสบนตัว
รองรับออกไซด์ของโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใช้ส่งิ
ดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสิส และ
กระบวนการสําหรับการผลิต
โอเลฟิ น

-

46
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เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

308

สิทธิบตั ร
3277421
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3277421
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
3277421
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร 10,472,304
(สหรัฐอเมริกา)

15 พ.ค. 62

สิทธิบตั ร
10,457,616
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร
11201702901V
(สิงคโปร์)

309

310

311

312

313

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

15 พ.ค. 62

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

15 พ.ค. 62

บริษัทเอสเอ็มเอช จํากัด

16732668.5

19 ต.ค. 60

12 พ.ย. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

15/737,848

29 มิ.ย. 59

29 ต.ค. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

15/515,703

29 ม.ค. 59

10 ต.ค. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

11201702901V

28 ม.ค. 57

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมด้าทีสิสและ
กระบวนการสําหรับผลิตโอเลฟิ น
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสีสบนตัว
รองรับออกไซด์ของโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใช้ส่งิ
ดังกล่าว

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

16 ต.ค. 80

-

16 ต.ค. 80

-

28 มิ.ย. 79

-

28 ม.ค. 79

-

27 ม.ค. 77

16 ต.ค. 80

47
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

314

สิทธิบตั ร
6595606
(ญี่ปนุ่ )

4 ต.ค. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

2017-540252

28 ก.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสิส และ
กระบวนการสําหรับการผลิต
โอเลฟิ น

315

สิทธิบตั ร
I651128B
(ไต้หวัน)
สิทธิบตั ร
10336947
(สหรัฐอเมริกา)

21 ก.พ. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

105103017

30 ม.ค. 59

-

2 ก.ค. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

15/737,762

19 ธ.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสิส และ
กระบวนการสําหรับการผลิต
โอเลฟิ น
กระบวนการสาหรับเปลี่ยนสารป้อน
ไฮโดรคาร์บอน

สิทธิบตั ร
11201705448V
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร
I694862
(ไต้หวัน)

1 มี.ค. 62

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

11201705448V

16 มี.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับเมต้าที
สีสของโอเลฟิ น

-

28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 มิ.ย. 59)
15 มี.ค. 79

1 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

104135215

27 ต.ค. 58

-

26 ต.ค. 78

13 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

2017-545707S

30 ส.ค. 60

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าเมต้าทีสีสบนตัว
รองรับออกไซด์ของโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใช้ส่งิ
ดังกล่าว
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ

-

15 มี.ค. 79

316

317

318

319

สิทธิบตั ร

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

-

วันสิน้ อายุ

28 ม.ค. 79
(นับจาก PCT
filing date
29 ม.ค. 59)
29 ม.ค. 79

48
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

6676063
(ญี่ปนุ่ )

320
321

322

323

324

325

สิทธิบตั ร 3238819
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3238819
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร
3238819
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
3238819
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
3238819
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
3238819

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

-

(นับจาก PCT
filing date
16 มี.ค. 59)
15 มี.ค. 79

-

15 มี.ค. 79

16 มี.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

-

15 มี.ค. 79

17171366.2

16 มี.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

-

15 มี.ค. 79

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

-

15 มี.ค. 79

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

-

15 มี.ค. 79

เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

4 พ.ย. 63

4 พ.ย. 63

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

49
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326
327
328
329

330

331

332

เลขที่
สิทธิบัตร
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร 3238819
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร 3238819
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร I692466
(ไต้หวัน)
สิทธิบตั ร
6698110
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
3335791
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3335791
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร
3335791

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

-

15 มี.ค. 79

4 พ.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

17171366.2

16 มี.ค. 59

-

15 มี.ค. 79

1 พ.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

105120546

29 มิ.ย. 59

-

28 มิ.ย. 79

30 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

017-567290A

26 ธ.ค. 60

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าสําหรับ
เมต้าทีสีสของโอเลฟิ น
กระบวนการสาหรับเปลี่ยนสารป้อน
ไฮโดรคาร์บอน
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าและกระบวนการ
เปลี่ยนไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ตวั เร่ง
ปฏิกิรยิ าดังกล่าว

-

8 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203704.8

13 ธ.ค. 59

-

8 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203704.8

13 ธ.ค. 59

-

12 ธ.ค. 79

30 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203704.8

13 ธ.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการที่ใช้ระบบตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการที่ใช้ระบบตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการที่ใช้ระบบตัวเร่ง

28 มิ.ย. 79
(นับจาก PCT
filing date
29มิ.ย. 59)
12 ธ.ค. 79

-

12 ธ.ค. 79

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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333

เลขที่
สิทธิบัตร
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
602016033454.2
(เยอรมนี)

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

30 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203704.8

13 ธ.ค. 59

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการที่ใช้ระบบตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ า

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

12 ธ.ค. 79

334

สิทธิบตั ร
3335791
(เนเธอร์แลนด์)

30 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203704.8

13 ธ.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการที่ใช้ระบบตัวเร่ง
ปฏิกิรยิ า

-

12 ธ.ค. 79

335

สิทธิบตั ร
3335792
(สเปน)

1 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203692.5

13 ธ.ค. 59

-

12 ธ.ค. 79

336

สิทธิบตั ร
3335792
(โปแลนด์)

1 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203692.5

13 ธ.ค. 59

-

12 ธ.ค. 79

337

สิทธิบตั ร
3335792

1 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203692.5

13 ธ.ค. 59

ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการสําหรับการเปลี่ยนสาร
ป้อนไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบ
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการสําหรับการเปลี่ยนสาร
ป้อนไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบ
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการสําหรับการเปลี่ยนสาร

-

12 ธ.ค. 79

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

51
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เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

(เบลเยียม)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ป้อนไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบ
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการสําหรับการเปลี่ยนสาร
ป้อนไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบ
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ระบบตัวเร่งปฏิกิรยิ าและ
กระบวนการสําหรับการเปลี่ยนสาร
ป้อนไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ระบบ
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าการเปลี่ยน
ไฮโดรคาร์บอน

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

12 ธ.ค. 79

-

12 ธ.ค. 79

-

12 ธ.ค. 79

338

สิทธิบตั ร
602016032936.0
(เยอรมนี)

1 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203692.5

13 ธ.ค. 59

339

สิทธิบตั ร
3335792
(เนเธอร์แลนด์)

1 เม.ย. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203692.5

13 ธ.ค. 59

340

สิทธิบตั ร
3335793
(สเปน)
สิทธิบตั ร
3335793
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร 3335793
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร

18 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203690.9

13 ธ.ค. 59

18 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203690.9

13 ธ.ค. 59

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าการเปลี่ยน
ไฮโดรคาร์บอน

-

12 ธ.ค. 79

18 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203690.9

13 ธ.ค. 59

-

12 ธ.ค. 79

18 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203690.9

13 ธ.ค. 59

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าการเปลี่ยน
ไฮโดรคาร์บอน
ตัวเร่งปฏิกิรยิ าการเปลี่ยน

-

12 ธ.ค. 79

341

342
343

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

52
ลําดับ

344
345

346

347

348

349

เลขที่
สิทธิบัตร
3335793
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร 3335793
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
2809717
(โรมาเนีย)
สิทธิบตั ร
2809717
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
2809717
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร
2809717
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
2809717
(ฮังการี)

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

12 ธ.ค. 79

-

28 ม.ค. 76

-

28 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

ไฮโดรคาร์บอน
18 มี.ค. 63

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด

16203690.9

13 ธ.ค. 59

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ตัวเร่งปฏิกิรยิ าการเปลี่ยน
ไฮโดรคาร์บอน
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว

53
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

350

สิทธิบตั ร
2809717
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
2809717
(สเปน)
สิทธิบตั ร
2809717
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
2809717
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
2809717
(ออสเตรีย)

13 ก.ค. 59

สิทธิบตั ร
2809717
(ตุรกี)

351

352

353

354

355

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

13 ก.ค. 59

Norner AS

13702439.4

31 ม.ค. 56

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

54
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

356

สิทธิบตั ร
ZL201380017952.8
(จีน)
สิทธิบตั ร
6272237
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
2049537
(เกาหลี)
สิทธิบตั ร
2930205
(ออสเตรีย)
สิทธิบตั ร
2930205
(เบลเยียม)
สิทธิบตั ร
2930205
(เยอรมนี)

12 ต.ค. 59

357

358

359

360

361

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

Norner AS

201380017952.8

31 ม.ค. 56

12 ม.ค. 61

Norner AS

2014-555196

31 ม.ค. 56

21 พ.ย. 62

Norner AS

10-2014-7024238

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

55
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

362

สิทธิบตั ร
2930205
(สเปน)
สิทธิบตั ร
2930205
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
2930205
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
2930205
(ฮังการี)
สิทธิบตั ร
2930205
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร
2930205
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร

10 พ.ค. 60

363

364

365

366

367

368

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

56
ลําดับ

369

370

371
372
373

374

375

เลขที่
สิทธิบัตร
2930205
(โรมาเนีย)
สิทธิบตั ร
2930205
(ตุรกี)
สิทธิบตั ร
2930205
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร 9340646
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร 2731981
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
2731981
(สเปน)
สิทธิบตั ร
2731981
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

10 พ.ค. 60

Norner AS

15164618.9

31 ม.ค. 56

17 พ.ค. 59

Norner IP AS

14/232,250

11 ก.ค. 55

31 ส.ค. 59

Norner IP AS

12733739.2

11 ก.ค. 55

31 ส.ค. 59

Norner IP AS

12733739.2

11 ก.ค. 55

31 ส.ค. 59

Norner IP AS

12733739.2

11 ก.ค. 55

31 ส.ค. 59

Norner IP AS

12733739.2

11 ก.ค. 55

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
โพลีเอธิลีนโพลีเมอร์หลายรู ปแบบ
และกระบวนการในการจัดเตรียม
โพลีเมอร์ดงั กล่าว
กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน
คาร์บอเนต)
กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน
คาร์บอเนต)
กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน
คาร์บอเนต)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

30 ม.ค. 76

-

30 ม.ค. 76

-

10 ก.ค. 75

-

10 ก.ค. 75

-

10 ก.ค. 75

กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน
คาร์บอเนต)

-

10 ก.ค. 75

กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน

-

10 ก.ค. 75

57
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

2731981
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
376
103842406 (จีน)
สิทธิบตั ร
377
ZL201480004698.2
(จีน)
378 สิทธิบตั ร 6479680
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร
379
10370503
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร
380
2694769
(รัสเซีย)
ธุรกิจแพคเกจจิง้
50419
381

382

78568

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

คาร์บอเนต)
2 พ.ย. 59

Norner IP AS

201280044028.4

11 ก.ค. 55

-

10 ก.ค. 75

10 ม.ค. 57

กรรมวิธีสาํ หรับทําโพลิ (อัลคิลีน
คาร์บอเนต)
กระบวนการผลิต

15 ม.ค. 62

Norner IP AS

201480004698.2

-

9 ม.ค. 77

15 ก.พ. 62

Norner IP AS

2015-552059

10 ม.ค. 57

กระบวนการผลิต

-

9 ม.ค. 77

6 ส.ค. 62

Norner IP AS

14/760,356

10 ม.ค. 57

กระบวนการผลิต

-

9 ม.ค. 77

16 ก.ค. 62

Norner Verdandi AS

2017126222

21 ก.ค. 58

โพลิเอธิลีนสําหรับท่อ

-

20 ก.ค. 78

14 ก.ค. 59

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

1102001273

3 พ.ค. 54

-

เฝื อก

2 พ.ค. 64

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

0901000582

11 ก.พ. 52

แบบพับเก้าอีแ้ ละเก้าอีท้ ่ไี ด้จากการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

-

10 ก.พ. 72

58
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

383

อนุสิทธิบตั ร 11664

28 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

1503001838

29 ต.ค. 58

384

อนุสิทธิบตั ร
12725
อนุสิทธิบตั ร 14843
อนุสิทธิบตั ร
9259

7 มิ.ย. 60

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

1503001837

29 ต.ค. 58

21 ม.ค. 62
24 ต.ค. 57

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั

1703002391
1203000685

29 มี.ค. 60
29 มิ.ย. 55

1103000736

28 ก.ค. 54

1903001921

26 ก.ค. 62

2 ก.ค. 58

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทโรงพยาบาลผิวหนังอโศก จํากัด
บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด

1403000945

22 ส.ค. 57

24 ม.ค. 60

บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด

1403001694

12 ธ.ค. 57

385
386

387

อนุสิทธิบตั ร
10340

4 ก.ย. 58

388

อนุสิทธิบตั ร
16465
อนุสิทธิบตั ร
10041
อนุสิทธิบตั ร

9 ก.ค. 63

389
390

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ประกอบขึน้ รู ปแบบพับเก้าอีน้ นั้
วิธีการตรวจสอบมาโครสติก๊ กีใ้ นเยื่อ
กระดาษ
รถขนส่งวัสดุท่ีมีพืน้ สําหรับบรรทุก
วัสดุหลายชัน้
วัสดุคลุมดินแบบชัน้ โครงสร้าง
วัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยและ
เถ้าชีวมวลจากการเผาแบบฟูลอิด
ไดซ์เบดผสมร่วมกับเถ้าลอยจากการ
เผาแบบใช้ถ่านหินบดและยิปซัม
กรรมวิธีการปรับสภาพเยื่อใน
ขัน้ ตอนการบดเยื่อของกระบวนการ
ผลิตกระดาษโดยใช้เอนไซม์
อุปกรณ์ยดึ ปากแผล
เครื่องวัดความชืน้ ชนิดส่งข้อมูล
แบบไร้สาย
อุปกรณ์ทบั รอยวัสดุแบบ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

28 ต.ค. 68

-

28 ต.ค. 68

-

28 มี.ค. 70
28 มิ.ย. 65

-

27 ก.ค. 64

-

25 ก.ค. 72

-

21 ส.ค. 67

-

11 ธ.ค. 67

59
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

391

12351
19467

13 มิ.ย. 61

บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด

1-2015-04170

28 มี.ค. 57

เคลื่อนย้ายได้
วัสดุแผ่นที่มีตวั เติมอินทรีย์

392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

(เวียดนาม)
46617
49033
49034
53597
58761
63990
66067
66068
66433
66472
66471
69428
69429
70253
70254

26 ต.ค. 58
4 เม.ย. 59
4 เม.ย. 59
1 ก.พ. 60
3 พ.ย. 60
3 ส.ค. 61
6 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
19 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 61
23 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
11 มิ.ย. 62
11 มิ.ย. 62

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

1202002433
1202002432
1202002431
1402003369
1402003368
0701005183
1502003764
1502003765
0701006255
1302001479
1302001480
1702000703
1702000704
1702002115
1702002116

14 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
3 พ.ย. 57
3 พ.ย. 57
15 ต.ค. 50
29 ต.ค. 58
29 ต.ค. 58
7 ธ.ค. 50
4 มิ.ย. 56
4 มิ.ย. 56
3 มี.ค. 60
3 มี.ค. 60
8 มิ.ย. 60
8 มิ.ย. 60

แท่นรองรับนํา้ หนัก
แท่นรองรับนํา้ หนัก
-

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

27 มี.ค. 77

แบบพับกล่อง
กล่อง
กล่อง
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เก้าอี ้
แบบพับเก้าอี ้
กล่อง
แบบพับกล่อง
กล่อง
แบบพับกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์
แบบพับบรรจุ

13 ก.ย. 65
13 ก.ย. 65
13 ก.ย. 65
2 พ.ย. 67
2 พ.ย. 67
14 ต.ค. 70
28 ต.ค. 68
28 ต.ค. 68
6 ธ.ค. 70
3 มิ.ย. 66
3 มิ.ย. 66
2 มี.ค. 70
2 มี.ค. 70
7 มิ.ย. 70
7 มิ.ย. 70

60
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

407
408

70255
70256

11 มิ.ย. 62
11 มิ.ย. 62

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

1702002117
1702002118

8 มิ.ย. 60
8 มิ.ย. 60

-

409

71053

08 ส.ค. 62

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

1702002533

7 ก.ค. 60

-

410

71054

08 ส.ค. 62

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

1702002534

7 ก.ค. 60

-

411
412

25 พ.ย. 62
28 เม.ย. 58

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

0701006254
1403000528

7 ธ.ค. 50
30 พ.ค. 57

413

72812
อนุสิทธิบตั ร
9838
อนุสิทธิบตั ร11075

26 ม.ค. 59

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

1503000291

9 มี.ค. 58

414
415
416
417
418

อนุสิทธิบตั ร 15813
55526
55527
55528
55529

10 ม.ค. 63
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1803002959
1402002351
1402002352
1402002353
1402002354

21 ธ.ค. 61
22 ส.ค. 57
22 ส.ค. 57
22 ส.ค. 57
22 ส.ค. 57

เก้าอีแ้ บบถอดประกอบได้
ปลอกกันนํา้ สําหรับขาแท่นรองรับ
สินค้า
กล่องที่มีแนวทับรอยและวิธีการทํา
แนวทับรอยบนกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ท่รี ะบายอากาศได้
-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์
แบบพับบรรจุ
ภัณฑ์
แบบพับบรรจุ
ภัณฑ์
แบบพับบรรจุ
ภัณฑ์
-

6 ธ.ค. 70
29 พ.ค. 67

-

8 มี.ค. 68

-

20 ธ.ค. 71
21 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67

กล่อง
แบบพับกล่อง
แบบพับกล่อง
แบบพับกล่อง

7 มิ.ย. 70
7 มิ.ย. 70
6 ก.ค. 70
6 ก.ค. 70

61
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

419
420
421
422
423

55530
55531
58757
58758
58759

20 มิ.ย. 60
20 มิ.ย. 60
3 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60
3 พ.ย. 60

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1402002355
1402002356
1502004293
1502004294
1502004295

22 ส.ค. 57
22 ส.ค. 57
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58
17 ธ.ค. 58

-

424

58760

3 พ.ย. 60

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1502004296

17 ธ.ค. 58

-

425
426
427
428
429
430
431
432
433

61702
61703
61704
61705
63510
66313
66314
71076
71077

30 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61
30 มี.ค. 61
5 ก.ค. 61
13 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
9 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1502003338
1502004005
1502004006
1502004007
1602001211
1702002966
1502003339
1702002840
1702002841

29 ก.ย. 58
24 พ.ย. 58
24 พ.ย. 58
24 พ.ย. 58
31 มี.ค. 59
4 ส.ค. 60
29 ก.ย. 58
27 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แบบพับกล่อง
แบบพับกล่อง
ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ
แบบพับภาชนะ
บรรจุ
แบบพับภาชนะ
บรรจุ
ภาชนะบรรจุ
กล่อง
แบบพับกล่อง
แบบพับกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์
ฝา
แบบพับกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์
แบบพับบรรจุ
ภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

21 ส.ค. 67
21 ส.ค. 67
16 ธ.ค. 68
16 ธ.ค. 68
16 ธ.ค. 68
16 ธ.ค. 68
28 ก.ย. 68
23 พ.ย. 68
23 พ.ย. 68
23 พ.ย. 68
30 มี.ค. 69
3 ส.ค. 70
28 ก.ย. 68
26 ก.ค. 70
26 ก.ค. 70

62
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

434

72457

8 พ.ย. 62

435

72458

436
437
438
439
440
441
442
443

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1702004851

30 พ.ย. 60

-

8 พ.ย. 62

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1702004852

30 พ.ย. 60

-

72459

8 พ.ย. 62

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1702004853

30 พ.ย. 60

-

73657
73658
73659
อนุสิทธิบตั ร
12796
อนุสิทธิบตั ร
13983
อนุสิทธิบตั ร
15101
AU349045
(ออสเตรเลีย)

10 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
23 มิ.ย. 60

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1702005000
1702004999
1702005001
1603001729

14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60
9 ก.ย. 59

ภาชนะสําหรับบรรจุอาหาร

15 มิ.ย. 61

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1603000174

1 ก.พ. 59

-

31 ม.ค. 69

17 เม.ย. 62

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

1703001413

4 ส.ค. 60

ภาชนะที่มีส่วนบรรจุแบบแยกส่วน
และถอดออกได้
ชุดภาชนะบรรจุ

-

3 ส.ค. 70

6 มิ.ย. 56

Visy R&D Pty Ltd

201310113

7 ม.ค. 56

-

ฝาเกลียวสําหรับ
ขวดโหล

6 ม.ค. 66

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แบบพับสายคาด
ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ
พร้อมสายคาด
ภาชนะบรรจุ
พร้อมสายคาด
บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์
-

วันสิน้ อายุ

29 พ.ย. 70
29 พ.ย. 70

29 พ.ย. 70
13 ธ.ค. 70
13 ธ.ค. 70
13 ธ.ค. 70
8 ก.ย. 69

63
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

444

CN302813835S
7 พ.ค. 57
(จีน)
3-2013-000811
14 พ.ค. 57
445
(ฟิ ลิปปิ นส์)
USD723370S
3 มี.ค. 58
446
(สหรัฐอเมริกา)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
47306
8 ธ.ค. 58
447

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

Visy R&D Pty Ltd

201330308180.6

5 ก.ค. 56

-

Visy R&D Pty Ltd

3-2013-000811

5 ก.ค. 56

-

Visy R&D Pty Ltd

29/459,982

5 ก.ค. 56

-

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1102000780

21 มี.ค. 54

-

ผู้ทรงสิทธิ

448
449

49089
49090

8 เม.ย. 59
8 เม.ย. 59

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1102000784
1102000782

21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54

-

450
451
452
453

51916
52081
54694
อนุสิทธิบตั ร
9756
อนุสิทธิบตั ร

18 ต.ค. 59
26 ต.ค. 59
20 เม.ย. 60
4 เม.ย. 58

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1102000781
1102000783
1402003424
1103000179

21 มี.ค. 54
21 มี.ค. 54
6 พ.ย. 57
23 ก.พ. 54

4 ส.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1203001476

7 ธ.ค. 55

กรรมวิธีสงั เคราะห์หนิ มวลเบาจาก
เถ้าชีวมวลและผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้
วัสดุปอซโซลานจากดินที่มีแร่เหล็ก

454

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ฝาเกลียวสําหรับ
ขวดโหล
ฝาเกลียวสําหรับ
ขวดโหล
ฝาเกลียวสําหรับ
ขวดโหล

วันสิน้ อายุ

โครงสร้างรองรับ
อิฐทนไฟ
อิฐทนไฟ
อิฐทนไฟ

20 มี.ค. 64

อิฐทนไฟ
อิฐทนไฟ
ผานพรวนดิน
-

20 มี.ค. 64
20 มี.ค. 64
5 พ.ย. 67
22 ก.พ. 64

-

4 ก.ค. 66
4 ก.ค. 66
2 มี.ค. 72

20 มี.ค. 64
20 มี.ค. 64

6 ธ.ค. 65

64
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

11798

455

21 มี.ค. 60

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603000176

2 ก.พ. 59

23 มิ.ย. 60

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603001632

2 ก.ย. 59

3 พ.ย. 60

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603001194

6 มิ.ย. 59

3 พ.ย. 60

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603001193

6 มิ.ย. 59

459
460

7 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603000177
1603000645

2 ก.พ. 59
20 เม.ย. 59

461

อนุสิทธิบตั ร13745

11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1703001856

22 ก.ย. 60

462
463

อนุสิทธิบตั ร 15051
สิทธิบตั รUS8864903
(สหรัฐอเมริกา)

8 มี.ค. 62
21 ต.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1703001373
US13/717,054

27 ก.ค. 60
29 ต.ค. 55

457
458

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

1 ก.พ. 69

-

1 ก.ย. 69

-

5 มิ.ย. 69

-

5 มิ.ย. 69

-

1 ก.พ. 69
19 เม.ย. 69

-

21 ก.ย. 70

-

26 ก.ค. 70
28 ต.ค. 75

สูงและกรรมวิธีการผลิต

อนุสิทธิบตั ร
12528
อนุสิทธิบตั ร
12794
อนุสิทธิบตั ร
13228
อนุสิทธิบตั ร
13229
อนุสิทธิบตั ร13535
อนุสิทธิบตั ร13614

456

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ชิน้ งานคอนกรีตที่สามารถตบแต่ง
ผิวได้
ชุดอุปกรณ์ยกถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด
ใหญ่ประเภทที่มีหหู วิ ้
ปูนซีเมนต์ผสมชนิดแห้งตัวเร็ว
สําหรับงานก่อหรืองานฉาบ
ผลิตภัณฑ์ผงสีท่กี ระจายตัวได้ดีใน
วัสดุซีเมนต์และกรรมวิธีการผลิตนัน้
ปูนซีเมนต์สาํ หรับซ่อม
ปูนมอร์ตาร์ยืดหยุ่นตัวสําหรับยึด
รอยต่อแผ่นวัสดุก่อสร้าง
ชุดอุปกรณ์ดนั แผ่นเหล็กเข้าไป
แทรกระหว่างก้อนอิฐทนไฟ
สารเพิ่มการขยายตัว
ปลาสเตอร์ผสมที่รวมถึงสารเติม
แต่งอินทรีย์

65
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

464

สิทธิบตั ร
20285
สิทธิบตั ร
25337
อนุสิทธิบตั ร
8528

28 ก.ค. 49

465
466

467
468

469

470

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

0301003134
(084687)
0301003133

22 ส.ค. 46

21 ส.ค. 66

-

21 ส.ค. 66

1203000839

10 ส.ค. 55

กรรมวิธีการบรรจุอิฐเบสิกที่
ปรับปรุ งการลดการอับอากาศ
อิฐทนไฟที่พ่น ราด หรือฉาบผิวหน้า
สําเร็จด้วยปูนทนไฟ
ผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงแข็งจากของเสีย
(Solid as fuel )

-

11 ธ.ค. 56

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ เซส จํากัด

-

9 ส.ค. 65

สิทธิบตั ร
75620
อนุสิทธิบตั ร 16130

15 เม.ย. 63

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1801003726

24 ธ.ค. 58

-

23 ธ.ค. 78

15 เม.ย. 63

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

1603001865

21 ก.ย. 59

-

20 ก.ย. 69

สิทธิบตั ร
11201807807Y
(สิงคโปร์)
สิทธิบตั ร

12 มิ.ย. 63

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

11201807807Y

11 ก.ย. 61

วิธีการสร้างโครงสร้างแบบชัน้ และ
อุปกรณ์สาํ หรับวิธีการดังกล่าว
ระบบอุปกรณ์ลดก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในการผลิตซีเมนต์ท่ตี อ่
โดยตรงกับหม้อบดวัตถุดบิ และ
วิธีการลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
นัน้
องค์ประกอบสูตรซีเมนต์สาํ หรับ
ก่อสร้างวัสดุแบบหลายชัน้

-

10 ก.ย. 81

28 ก.ค. 49

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ

0301003134

22 ส.ค. 46

กรรมวิธีการบรรจุอิฐเบสิกที่

-

21 ส.ค. 66

23 ม.ค. 52

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

22 ส.ค. 46

66
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

477

20285
สิทธิบตั ร
25337
อนุสิทธิบตั ร
8528
49595
51075
77851
อนุสิทธิบตั ร
15396
49317

478

49596

30 พ.ค. 59

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402000487

14 มี.ค. 57

-

479
480
481

53439
53440
53971

20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
24 ก.พ. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1302002661
1302002660
1402003915

24 ก.ย. 56
24 ก.ย. 56
19 ธ.ค. 57

-

471
472
473
474
475
476

(084687)
0301003133

22 ส.ค. 46

11 ธ.ค. 56

จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิ เซส จํากัด

1203000839

10 ส.ค. 55

30 พ.ค. 59
6 ก.ย. 59
29 ก.ค. 63
9 ส.ค 62

บริษัทกระเบือ้ งกระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระเบือ้ งกระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระเบือ้ งกระดาษไทย จํากัด
บริษัทกระเบือ้ งกระดาษไทย จํากัด

1202002887
1302000153
1702001616
1703000818

2 พ.ย. 55
24 ม.ค. 56
15 พ.ค 60
15 พ.ค 60

4 พ.ค. 59

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1202002474

17 ก.ย. 55

-

23 ม.ค. 52

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

ปรับปรุ งการลดการอับอากาศ
อิฐทนไฟที่พ่น ราด หรือฉาบผิวหน้า
สําเร็จด้วยปูนทนไฟ
ผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงแข็งจากของเสีย
(Solid as fuel )
ที่น่งั
ศาลา
แบบจําลองรู ปไข่
ชุดตัวต่อสําเร็จรู ป
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ลวดลายบนแผ่น
วัสดุ
อุปกรณ์ยดึ
อุปกรณ์ยดึ
ลวดลายบนแผ่น
วัสดุ

วันสิน้ อายุ

21 ส.ค. 66
9 ส.ค. 65
1 พ.ย. 65
23 ม.ค. 66
14 พ.ค 70
14 พ.ค 70
16 ก.ย. 65
13 มี.ค. 67
23 ก.ย. 66
23 ก.ย. 66
18 ธ.ค. 67

67
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

482

53972

24 ก.พ. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402003916

19 ธ.ค. 57

-

483

53973

24 ก.พ. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402003917

19 ธ.ค. 57

-

484

58152

11 ต.ค. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502000029

6 ม.ค. 58

-

485

58153

11 ต.ค. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402000734

28 มี.ค. 57

-

486

60014

12 ม.ค.61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502001733

29 พ.ค. 58

-

487

60804

16 ก.พ. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502001416

30 เม.ย. 58

-

488

60805

16 ก.พ. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502001741

29 พ.ค. 58

-

489

61072

28 ก.พ. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402000291

12 ก.พ. 57

-

490

61919

11 เม.ย. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502001738

29 พ.ค. 58

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ลวดลายบนแผ่น
วัสดุ
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง

วันสิน้ อายุ

18 ธ.ค. 67
18 ธ.ค. 67
5 ม.ค. 68
27 มี.ค. 67
28 พ.ค. 68
29 เม.ย. 68
28 พ.ค. 68
11 ก.พ. 67
28 พ.ค. 68

68
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

491
492
493
494
495
496
497

62386
62387
62388
63420
63421
63425
65195

30 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
3 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61
3 ก.ค. 61
28 ก.ย. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502004404
1502004405
1502004406
1602002718
1602002720
1602002719
1502001136

24 ธ.ค. 58
24 ธ.ค. 58
24 ธ.ค. 58
15 ก.ค. 59
15 ก.ค. 59
15 ก.ค. 59
10 เม.ย. 58

-

498

65196

28 ก.ย. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1502001135

10 เม.ย. 58

-

499

65826

25 ต.ค. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1402001287

14 พ.ค. 57

-

500

75617

14 เม.ย. 63

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1702000696

2 มี.ค. 60

-

501
502
503
504

77525
77523
16485
77524

3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1602001299
1702000609
1703000309
1702000610

8 เม.ย. 59
24 ก.พ. 60
24 ก.พ. 60
24 ก.พ. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายฝ้า
ลวดลายฝ้า
ลวดลายฝ้า
ลวดลายฝ้า
ลวดลายฝ้า
ลวดลายฝ้า
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
ลวดลายบนวัสดุ
แผ่นผืน
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ตะปูเกลียว
ดอกไขควง
แผ่นปิ ดขัน้ บันได
ชิน้ ส่วน

วันสิน้ อายุ

23 ธ.ค. 68
23 ธ.ค. 68
23 ธ.ค. 68
14 ก.ค. 69
14 ก.ค. 69
14 ก.ค. 69
9 เม.ย. 68
9 เม.ย. 68
13 พ.ค. 67
1 มี.ค. 70
7 เม.ย. 69
23 ก.พ. 70
23 ก.พ. 70
23 ก.พ. 70

69
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

505
506

77522
77920

3 ก.ค. 63
11 ส.ค. 63

507

77921

508

อนุสิทธิบตั ร
8721
อนุสิทธิบตั ร
10440
อนุสิทธิบตั ร 11004
อนุสิทธิบตั ร 11738
อนุสิทธิบตั ร
12648
อนุสิทธิบตั ร
13560

509
510
511
512
513

514

อนุสิทธิบตั ร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1802004601
1802004229

25 ต.ค. 61
28 ก.ย. 61

-

11 ส.ค. 63

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1802004228

28 ก.ย. 61

-

17 มี.ค. 57

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1303001128

24 ก.ย. 56

ระบบการติดตัง้ แผ่นวัสดุ

28 ก.ย. 58

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1403001403

30 ต.ค. 57

11 ม.ค. 59
15 ก.ค. 59
15 พ.ค. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1503000960
1503001907
1603000339

25 มิ.ย. 58
9 พ.ย. 58
1 มี.ค. 59

16 ก.พ. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1603001100

24 มิ.ย. 59

3 ก.ค. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1603000590

8 เม.ย. 59

อุปกรณ์ปิดปลายหลังคา และการ
ติดตัง้ ของอุปกรณ์นนั้
เชิงชาย
ฝ้าระบายอากาศ
อุปกรณ์ตดิ ตัง้ วงกบและวิธีการ
ติดตัง้ วงกบด้วยอุปกรณ์นนั้
กระบวนการพิมพ์ดว้ ยระบบดิจิตอล
บนวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสิ่งนัน้
ตะปูเกลียว

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
แผ่นปูผนัง
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
-

วันสิน้ อายุ

-

30 ต.ค. 67

-

24 มิ.ย. 68
8 พ.ย. 68
28 ก.พ. 69

-

23 มิ.ย. 69

-

7 เม.ย. 69

24 ต.ค. 71
27 ก.ย. 71
27 ก.ย. 71
23 ก.ย. 66

70
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

519
520
521
522

14047
อนุสิทธิบตั ร
14707
อนุสิทธิบตั ร
14708
อนุสิทธิบตั ร
15362
อนุสิทธิบตั ร
16485
อนุสิทธิบตั ร 16535
54434
54435
56127

523
524

515
516
517
518

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

6 เม.ย. 70

-

28 พ.ค. 70

13 ธ.ค. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1703000595

7 เม.ย. 60

13 ธ.ค. 61

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1703000915

29 พ.ค. 60

ฝ้าระบายอากาศและระบบการ
ติดตัง้ ของสิ่งนัน้
เชิงชาย

25 ก.ค. 62

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1703001274

14 ก.ค 60

ระบบและวิธีปิดขอบแผ่นวัสดุ

-

13 ก.ค 70

3 ก.ค. 63

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด

1703000309

24 ก.พ. 60

แผ่นปิ ดขัน้ บันได

-

23 ก.พ. 70

29 ก.ค.63
27 มี.ค. 60
27 มี.ค. 60
21 ก.ค. 60

บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ ๊ป จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1703001860
0701004624
0701004625
0701004623

22 ก.ย. 60
13 ก.ย. 50
13 ก.ย. 50
13 ก.ย. 50

-

21 ก.ย. 70
12 ก.ย. 70
12 ก.ย. 70
12 ก.ย. 70

56256

27 ก.ค. 60

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

0901001969

4 พ.ค. 52

-

3 พ.ค. 72

64005

3 ส.ค. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
และบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด

0701004776

21 ก.ย. 50

อุปกรณ์เว้นร่อง
วัสดุมงุ หลังคา
อุปกรณ์ยดึ ติดวัสดุมงุ หลังคา
ระบบติดตัง้ วัสดุมงุ หลังคาและ
วิธีการติดตัง้
กรรมวิธีและชุดเครื่องสําหรับขึน้ รู ป
วัสดุชนิดผง
ชุดเครื่องและกรรมวิธีการทํา
ลวดลายและการขึน้ รู ปเซรามิกแบบ

-

20 ก.ย. 70

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

71
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

(มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

7 เม.ย. 74

-

26 ส.ค. 75

525

68316

22 ก.พ. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1101000516

8 เม.ย. 54

526

69124

29 มี.ค. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1201004386

27 ส.ค. 55

527
528
529
530
531
532
533

79974
44001
44641
48365
48366
48367
48368

26 พ.ย. 63
30 เม.ย. 58
12 มิ.ย. 58
1 มี.ค. 59
1 มี.ค. 59
1 มี.ค. 59
1 มี.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1101000132
1102000953
1202001166
1102001140
1102001137
1102001138
1102001139

28 ม.ค. 54
31 มี.ค. 54
3 พ.ค. 55
12 เม.ย. 54
12 เม.ย. 54
12 เม.ย. 54
12 เม.ย. 54

แผ่นและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกรรมวิธี
นี ้
ระบบระบายอากาศสําหรับสิ่งปลูก
สร้าง
เครื่องรวบรวมจัดเรียงและรัด
กระเบือ้ งหลังคา
ระบบการติดตัง้ ผนัง
-

534

48471

7 มี.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1202001165

3 พ.ค. 55

-

อุปกรณ์ยดึ

2 พ.ค. 65

535

48472

7 มี.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1302002137

31 ก.ค. 56

-

พัดลมระบาย
อากาศ

30 ก.ค. 66

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

แผ่นปูพืน้
อุปกรณ์ยดึ
วัสดุปพู ืน้
วัสดุปพู ืน้
วัสดุปพู ืน้
วัสดุปพู ืน้

27 ม.ค. 74
31 มี.ค. 64
3 พ.ค. 65
11 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64
11 เม.ย. 64

72
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

536

49321

4 พ.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1202000189

26 ม.ค. 55

537
538

52230
52231

4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1302002995
1302002994

539
540
541

52234
52235
55988

4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
14 ก.ค. 60

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

542
543
544
545

56898
58157
60803
60813

22 ส.ค. 60
11 ต.ค. 60
16 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61

546
547

60816
61073

548

61924

ผู้ทรงสิทธิ

วันสิน้ อายุ

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ผนังสําเร็จรู ป

26 ม.ค. 65

18 ต.ค. 56
18 ต.ค. 56

-

อุปกรณ์ยดึ
อุปกรณ์ยดึ

17 ต.ค. 66
17 ต.ค. 66

1302002996
1302003588
1102000097

18 ต.ค. 56
6 ธ.ค. 56
11 ม.ค. 54

-

17 ต.ค. 66
5 ธ.ค. 66
10 ม.ค. 64

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1402000375
1302003804
1502000028
1502001743

28 ก.พ. 57
27 ธ.ค. 56
6 ม.ค. 58
29 พ.ค. 58

-

16 ก.พ. 61
28 ก.พ. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1602001695
1502003708

4 พ.ค. 59
27 ต.ค. 58

-

11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1602000691

1 มี.ค. 59

-

อุปกรณ์ยดึ
อุปกรณ์ยดึ
กระเบือ้ งมุง
หลังคา
ภาชนะเพาะปลูก
บล็อกปูพืน้
ชุดระบายอากาศ
อุปกรณ์ปอ้ งกัน
ความร้อน
อ่างล้างหน้า
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
ชิน้ ส่วน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

27 ก.พ. 67
26 ธ.ค. 68
5 ม.ค. 68
28 พ.ค. 68
3 พ.ค. 69
26 ต.ค. 68
28 ต.ค. 69

73
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

549

62509

17 พ.ค. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1502003709

27 ต.ค. 58

-

550

65194

28 ก.ย. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1602004273

4 พ.ย. 59

-

551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561

66881
66882
66883
66884
66885
66886
66887
66888
66889
68318
69463

13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61
22 ก.พ. 62
24 เม.ย. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1602004282
1602004281
1602004280
1602004279
1602004278
1602004277
1602004276
1602004275
1602004274
1702001392
1602004272

4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
28 เม.ย. 60
4 พ.ย. 59

-

562

70401

20 มิ.ย. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702000374

2 ก.พ. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
อุปกรณ์ยดึ
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นหลังคา

วันสิน้ อายุ

26 ต.ค. 68
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
3 พ.ย. 69
27 เม.ย. 70
3 พ.ย. 69
1 ก.พ. 70

74
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574

70402
70403
70404
70405
70406
70407
70408
70409
70410
70411
70412
70898

20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62
25 ก.ค. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702000376
1702000377
1702000378
1702000379
1702000380
1702000383
1702000384
1702000385
1702000386
1702000392
1702000393
1702003751

2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
2 ก.พ. 60
22 ก.ย. 60

-

575

184579

25 ก.ค. 62

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702004859

1 ธ.ค. 60

-

576
577

71302
75544

30 ส.ค. 62
2 เม.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1802001216
1702000818

23 มี.ค. 61
10 มี.ค. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
อุปกรณ์แขวน
เพดาน

วันสิน้ อายุ

อุปกรณ์ควบคุม
พัดลม
ชุดระบายอากาศ
แผ่นมุงหลังคา

30 พ.ย. 70

1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
1 ก.พ. 70
21 ก.ย. 70

22 มี.ค. 71
9 มี.ค. 70

75
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

578

75545

2 เม.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702000819

10 มี.ค. 60

-

579

76830

23 มิ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1202001164

3 พ.ค. 55

-

580

6831

23 มิ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1202001163

3 พ.ค. 55

-

581
582
583
584
585
586
587
588
589
590

76822
76823
76825
76828
76824
76826
76829
76821
76827
76820

23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63
23 มิ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702001385
1702001386
1702001387
1702001388
1702001389
1702001390
1702001391
1702001384
1702003936
1702004860

28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
27 ก.ย. 60
1 ธ.ค. 60

-

591

77518

3 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1602001440

22 เม.ย. 59

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แผ่นหลังคาเซลล์
แสงอาทิตย์
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
แผงระแนง
ลวดลายสําหรับ
จอแสดงผล
ช่องระบาย

วันสิน้ อายุ

9 มี.ค. 70
2 พ.ค. 65
2 พ.ค. 65
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
26 ก.ย. 70
30 พ.ย. 70
21 เม.ย. 69

76
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

592

77517

3 ก.ค. 63

593

77852

594
595
596
597
598
599

600
601
602

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702001615

15 พ.ค. 60

-

29 ก.ค. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702004861

1 ธ.ค. 60

-

78576
78581
78577
78580
78579
อนุสิทธิบตั ร
6471

16 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63
16 ก.ย. 63
11 ส.ค. 54

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1702002846
1702002847
1702004173
1702004174
1702004175
1103000368

27 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
11 ต.ค. 60
11 ต.ค. 60
11 ต.ค. 60
12 เม.ย. 54

อนุสิทธิบตั ร 6889
อนุสิทธิบตั ร
7794
อนุสิทธิบตั ร
7898

26 ม.ค. 55
24 ม.ค. 56

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1103000303
1103001300

25 มี.ค. 54
6 ธ.ค. 54

แผ่นปูพืน้ ที่มีการปรับปรุ งเพื่อให้
เหมาะสมกับแผ่นซึง่ มีวสั ดุประเภทซิ
เมนต์ทเิ ชียสเป็ นส่วนประกอบ
ระบบการติดตัง้ ไม้ระแนง
อุปกรณ์สาํ หรับการกรองนํา้ ฝน

4 มี.ค. 56

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1203000406

24 เม.ย. 55

ระบบติดตัง้ ฐานโครงสร้าง

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อากาศ
กระเบือ้ งระบาย
อากาศ
ลวดลายสําหรับ
จอแสดงผล
ครอบหลังคา
ครอบหลังคา
ครอบหลังคา
ครอบหลังคา
ครอบหลังคา
-

26 ก.ค. 70
26 ก.ค. 70
10 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
10 ต.ค. 70
11 เม.ย. 64

-

24 มี.ค. 64
5 ธ.ค. 64

-

23 เม.ย. 65

14 พ.ค. 70
30 พ.ย. 70

77
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

603

อนุสิทธิบตั ร
8140
อนุสิทธิบตั ร
8327
อนุสิทธิบตั ร
8637
อนุสิทธิบตั ร
8916
อนุสิทธิบตั ร 9162
อนุสิทธิบตั ร 9215
อนุสิทธิบตั ร 9216
อนุสิทธิบตั ร 9217
อนุสิทธิบตั ร
9218
อนุสิทธิบตั ร 9306
อนุสิทธิบตั ร 9592
อนุสิทธิบตั ร 10188
อนุสิทธิบตั ร 10438

15 ก.ค. 56

604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1103001301

6 ธ.ค. 54

อุปกรณ์สาํ หรับการกรองนํา้ ฝน

24 ก.ย. 56

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1303000079

24 ม.ค. 56

12 ก.พ. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1303000336

27 มี.ค. 56

9 มิ.ย. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1303000299

20 มี.ค. 56

24 ก.ย. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57
13 ต.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1303001541
1403000092
1403000050
1303001325
1303001540

6 ธ.ค. 56
12 ก.พ. 57
17 ม.ค. 57
18 ต.ค. 56
6 ธ.ค. 56

10 พ.ย. 57
27 ก.พ. 58
7 ส.ค. 58
28 ก.ย. 58

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1203000444
1403000991
1503000012
1403000776

3 พ.ค. 55
1 ก.ย. 57
6 ม.ค. 58
17 ก.ค. 57

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

อุปกรณ์ดกั และระบายความร้อนใต้
หลังคา
ชิน้ ส่วนสําหรับการติดตัง้ กรอบ

-

23 ม.ค. 66

-

26 มี.ค. 66

ระบบจัดการจ่ายไฟฟ้าในอาคารที่มี
หน่วยผลิตไฟฟ้าสํารองในตัวเอง
ชุดปรับระดับสําหรับพัดลม
ระบบการปลูกต้นไม้ในแนวตัง้
ระบบการติดตัง้ กระเบือ้ งหลังคา
ชุดระบายอากาศสําหรับหลังคา
อุปกรณ์สาํ หรับการติดตัง้ วัตถุบน
หลังคา
ระบบการติดตัง้ แผ่นพืน้
แผ่นพืน้ ห้องนํา้ คอนกรีตสําเร็จรู ป
ชุดระบายอากาศสําหรับหลังคา
อุปกรณ์สาํ หรับเสริมแปและติดตัง้

-

19 มี.ค. 66

-

5 ธ.ค. 66
11 ก.พ. 67
16 ม.ค. 67
17 ต.ค. 66
5 ธ.ค. 66

-

2 พ.ค. 65
31 ส.ค. 67
5 ม.ค. 68
16 ก.ค. 67

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

5 ธ.ค. 64

78
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
เชิงชาย และการติดตัง้ ของอุปกรณ์
นัน้
ระบบผลิตไฟฟ้าสําหรับอาคารจาก
เซลล์เชือ้ เพลิง
อุปกรณ์ปลูกพืชบนผิวนํา้
ระบบระบายอากาศ

616

อนุสิทธิบตั ร 10441

28 ก.ย. 58

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1303001502

28 พ.ย. 56

617
618

อนุสิทธิบตั ร 10857
อนุสิทธิบตั ร
11005
อนุสิทธิบตั ร
11006
อนุสิทธิบตั ร
11636
อนุสิทธิบตั ร12333
อนุสิทธิบตั ร 12334
อนุสิทธิบตั ร 12857
อนุสิทธิบตั ร 13813
อนุสิทธิบตั ร 13862
อนุสิทธิบตั ร13861
อนุสิทธิบตั ร 14048

4 ธ.ค. 58
11 ม.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1403001721
1503000330

19 ธ.ค. 57
16 มี.ค. 58

11 ม.ค. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1503000815

29 พ.ค. 58

17 มิ.ย. 59

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1403000091

12 ก.พ. 57

อุปกรณ์ตดั การนําความร้อนและลด
การสั่นสะเทือน
ภาชนะเพาะปลูก

20 ม.ค. 60
20 ม.ค. 60
14 ก.ค. 60
3 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61
17 พ.ค. 61
3 ก.ค. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1503001396
1603000755
1503001858
1603002401
1703000917
1703000916
1603000655

4 ก.ย. 58
4 พ.ค. 59
30 ต.ค. 58
21 พ.ย. 59
31 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
22 เม.ย. 59

อุปกรณ์ตดั การนําความร้อน
ชุดอ่างชําระสําเร็จรู ป
ระบบควบคุมการส่องสว่างอัตโนมัติ
ระบบการติดตัง้ ผนัง
ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ
ระบบระบายอากาศอัตโนมัติ
ช่องอากาศ

619
620
621
622
623
624
625
626
627

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

27 พ.ย. 66

-

18 ธ.ค. 67
15 มี.ค. 68

-

28 พ.ค. 68

-

11 ก.พ. 67

-

3 ก.ย. 68
3 พ.ค. 69
29 ต.ค. 68
20 พ.ย. 69
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
21 เม.ย. 69

79
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

628

13 ธ.ค. 61

629
630
631
632
633
634
635

อนุสิทธิบตั ร
14706
อนุสิทธิบตั ร 14851
อนุสิทธิบตั ร 15233
อนุสิทธิบตั ร 15696
อนุสิทธิบตั ร 15697
อนุสิทธิบตั ร 15741
อนุสิทธิบตั ร 15928
อนุสิทธิบตั ร 15929

636
637
638
639
640
641

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1703001857

22 ก.ย. 60

23 ม.ค. 62
7 มิ.ย. 62
14 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
6 ธ.ค. 62
17 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1703000719
1703002028
1703002120
1703000718
1703000717
1703001275
1703001371

28 เม.ย. 60
11 ต.ค. 60
25 ต.ค. 60
28 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
14 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60

อนุสิทธิบตั ร 15930
อนุสิทธิบตั ร 16398
อนุสิทธิบตั ร 16597

17 ก.พ. 63
23 มิ.ย. 63
11 ส.ค. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1803002230
1703001858
1703001370

28 ก.ย. 61
22 ก.ย. 60
27 ก.ค. 60

อนุสิทธิบตั ร 16797
อนุสิทธิบตั ร
16977
สิทธิบตั ร

30 ก.ย.63
26 พ.ย. 63

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1803000694
1803000695

23 มี.ค. 61
23 มี.ค. 61

อุปกรณ์ตดั การนําความร้อนและลด
การสั่นสะเทือน
ระบบการติดตัง้ แผงระแนง
ครอบหลังคา
แผ่นปกคลุมที่มีชดุ ระบายอากาศ
แผ่นป้องกันการกระแทก
แผ่นปูพืน้ สําเร็จรู ป
แผ่นหลังคา
ระบบระบายอากาศสําหรับสิ่งปลูก
สร้าง
ภาชนะเพาะปลูก
ระบบแจ้งเตือนการเคลื่อนที่
ระบบระบายอากาศสําหรับสิ่งปลูก
สร้าง
แผ่นปูพืน้ สําเร็จรู ป
แผ่นปูพืน้ สําเร็จรู ป

7 ส.ค. 54

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

ZL200710305114.7

20 ก.ย. 50

กรรมวิธีการทําลวดลายและการขึน้

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

วันสิน้ อายุ

-

27 เม.ย. 70
10 ต.ค. 70
24 ต.ค. 70
27 เม.ย. 70
27 เม.ย. 70
13 ก.ค. 70
26 ก.ค. 70

-

27 ก.ย. 71
21 ก.ย. 70
26 ก.ค. 70

-

22 มี.ค. 71
22 มี.ค. 71

-

19 ก.ย. 70

21 ก.ย. 70

80
ลําดับ

642

เลขที่
สิทธิบัตร
ZL200710305114.7
(จีน)
สิทธิบตั ร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

18 ธ.ค. 55

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

11/859684

21 ก.ย. 50

16 เม.ย. 56

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

1-2007-01913

20 ก.ย. 50

5 มี.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

07116535.1

17 ก.ย. 50

5 มี.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

07116535.1

17 ก.ย. 50

5 มี.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

07450217.0

27 เม.ย. 50

5 มี.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

07450217.0

27 เม.ย. 50

US8333916 B2

643

644

645

646

647

(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร
11310
(เวียดนาม)
สิทธิบตั ร
EP2036694B1
(อิตาลี)
สิทธิบตั รEP2036694
(สเปน)
สิทธิบตั ร
602007035323.8
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

20 ก.ย. 70

กรรมวิธีการทําลวดลายและการขึน้
รู ปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้
กรรมวิธีการทําลวดลายและการขึน้
รู ปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้
กรรมวิธีการทําลวดลายและการขึน้
รู ปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้
อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือ้
กระเบือ้ ง

-

19 ก.ย. 70

-

16 ก.ย. 70

-

16 ก.ย. 70

-

26 เม.ย. 70

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือ้

-

26 เม.ย. 70

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
รู ปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้
กรรมวิธีการทําลวดลายและการขึน้
รู ปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกรรมวิธีนี ้

81
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

650
651
652
653
654

2065150
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร 2065150
(สเปน)
ZL2017303396490
(จีน)
ZL2017303393539(จีน)
68537 (อินเดีย)
63841 (อินเดีย)
50454
61920

655

648

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

26 เม.ย. 70

กระเบือ้ ง
5 มี.ค. 57

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

07450217.0

27 เม.ย. 50

5 ม.ค. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

2017303396490

28 ก.ค. 60

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือ้
กระเบือ้ ง
-

30 ม.ค. 61
22 พ.ย 61
22 มี.ค 61
15 ก.ค. 59
11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

2017303393539
296226
29227
1302000201
1602000240

28 ก.ค. 60
28 ก.ค 60
28 ก.ค 60
1 ก.พ. 56
29 ม.ค. 59

-

61921

11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1602000241

29 ม.ค. 59

-

656

61925

11 เม.ย. 61

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1602000693

1 มี.ค. 59

-

657

71886

4 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001123

31 มี.ค. 60

-

649

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

แผ่นหลังคา

27 ก.ค. 70

แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นหลังคา
แผ่นปูพืน้
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง

27 ก.ค. 70
27 ก.ค 70
27 ก.ค 70
31 ม.ค. 66
28 ม.ค. 69
28 ม.ค. 69
28 ก.พ. 69
30 มี.ค. 70

82
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

658

71887

4 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001124

31 มี.ค. 60

-

659

71888

4 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001125

31 มี.ค. 60

-

660

71889

4 ต.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001126

31 มี.ค. 60

-

661

73001

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001127

31 มี.ค. 60

-

662

73002

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001128

31 มี.ค. 60

-

663

73003

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001129

31 มี.ค. 60

-

664

73004

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001130

31 มี.ค. 60

-

665

73005

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001131

31 มี.ค. 60

-

666

73006

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001132

31 มี.ค. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง

วันสิน้ อายุ

30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70

83
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

667

73007

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001133

31 มี.ค. 60

-

668

73008

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001134

31 มี.ค. 60

-

669

73009

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001135

31 มี.ค. 60

-

670

73010

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001137

31 มี.ค. 60

-

671

73011

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001138

31 มี.ค. 60

-

672

73012

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001139

31 มี.ค. 60

-

673

73013

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001140

31 มี.ค. 60

-

674

73014

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001142

31 มี.ค. 60

-

675

73015

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001143

31 มี.ค. 60

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง

วันสิน้ อายุ

30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70

84
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

676

73018

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001141

31 มี.ค. 60

-

677

73019

6 ธ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1702001136

31 มี.ค. 60

-

678

77922

11 ส.ค. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001642

24 เม.ย. 61

-

679

185121

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001659

24 เม.ย. 61

-

680

78584

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001660

24 เม.ย. 61

-

681

78578

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001652

24 เม.ย. 61

-

682

78585

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001653

24 เม.ย. 61

-

683

78575

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001654

24 เม.ย. 61

-

684

78586

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001655

24 เม.ย. 61

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
ลวดลายแผ่นปู
พืน้ และผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง

วันสิน้ อายุ

30 มี.ค. 70
30 มี.ค. 70
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71
23 เม.ย. 71

85
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

685

78582

16 ก.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1802001656

24 เม.ย. 61

-

686

อนุสิทธิบตั ร 10186

7 ส.ค. 58

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1503000634

30 เม.ย. 58

เกรียงสําหรับปรับระดับพืน้ ผิวและ
ติดตัง้ กระเบือ้ ง

687

อนุสิทธิบตั ร 10439

28 ก.ย. 58

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

1503000635

30 เม.ย. 58

688
689

40369
44002

9 มิ.ย. 57
30 เม.ย. 58

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด

1102003513
1102003514

6 ธ.ค. 54
6 ธ.ค. 54

เกรียงหวีสาํ หรับติดตัง้ และวาง
กระเบือ้ งบนวัสดุซเิ มนต์
-

690
691

46643
58154

27 ต.ค. 58
11 ต.ค. 60

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด

1102003516
1402000975

6 ธ.ค. 54
25 เม.ย. 57

-

692

58155

11 ต.ค. 60

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด

1402000974

25 เม.ย. 57

-

693
694
695

60015
60009
60010

12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด

1402001809
1402003353
1402003352

17 ก.ค. 57
30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
-

23 เม.ย. 71

-

30 เม.ย. 68

ภาชนะบรรจุ
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
ที่น่งั
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
แผ่นปูพืน้ และ
ผนัง
บล็อคปูพืน้
แผ่นปูพืน้
แผ่นปูพืน้

30 เม.ย. 68

5 ธ.ค. 64
6 ธ.ค. 64
6 ธ.ค. 64
24 เม.ย. 67
24 เม.ย. 67
16 ก.ค. 67
29 ต.ค. 67
29 ต.ค. 67

86
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707

60011
60012
60013
60806
60807
60814
60815
61795
71654
73777
73778
44791

12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
12 ม.ค. 61
16 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
4 เม.ย.61
23 ก.ย. 62
16 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
25 มิ.ย. 58

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1402003351
1402003350
1402003349
1502001857
1502001858
1502001859
1502001860
1502001376
1201002592
1001001355
1001001891
1102002691

30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
30 ต.ค. 57
12 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
12 มิ.ย. 58
27 เม.ย. 58
1 มิ.ย. 55
3 ก.ย. 53
13 ธ.ค. 53
6 ก.ย. 54

อุปกรณ์สาํ หรับเกี่ยวหลังคา
อุปกรณ์ปอ้ งกันการตกจากหลังคา
อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวบนหลังคา
-

708

51074

6 ก.ย. 59

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1102000098

11 ม.ค. 54

-

709
710
711

52232
52233
55987

4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
14 ก.ค. 60

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1402000099
1402000100
1502000543

17 ม.ค. 57
17 ม.ค. 57
27 ก.พ. 58

-

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
แผ่นปูพืน้
แผ่นปูพืน้
แผ่นปูพืน้
อิฐบล็อค
อิฐบล็อค
อิฐบล็อค
อิฐบล็อค
กระถาง
ขอยึดกระเบือ้ ง
หลังคา
อุปกรณ์ขอยึด
กระเบือ้ ง
อุปกรณ์ยดึ
อุปกรณ์ยดึ
อุปกรณ์ยดึ

วันสิน้ อายุ

29 ต.ค. 67
29 ต.ค. 67
29 ต.ค. 67
11 มิ.ย. 68
11 มิ.ย. 68
11 มิ.ย. 68
11 มิ.ย 68
26 เม.ย. 68
31 พ.ค. 75
2 ก.ย. 73
12 ธ.ค. 73
6 ก.ย. 64
10 ม.ค. 64
16 ม.ค. 67
16 ม.ค. 67
26 ก.พ. 68

87
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

712
713

55989
60016

14 ก.ค. 60
12 ม.ค. 61

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1502000544
1402001810

27 ก.พ. 58
17 ก.ค. 57

714

61573

23 มี.ค. 61

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1602000766

7 มี.ค. 59

715

64257

16 ส.ค 61

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1602003634

21ก.ย. 59

716
717
718
719
720

73000
77521
77519
77520
79307

6 ธ.ค. 62
3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63
3 ก.ค. 63
20 ก.ค. 63

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1602001694
1602003417
1702000697
1702000698
1802002254

4 พ.ค. 59
6 ก.ย. 59
2 ก.ย.60
2 ก.ย.60
8 มิ.ย. 61

721
722
723
724

80231
อนุสิทธิบตั ร 8719
อนุสิทธิบตั ร 10187
อนุสิทธิบตั ร
11253

14 ธ.ค. 63
14 มี.ค. 57
7 ส.ค. 58
7 มี.ค. 59

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1802002794
1203001424
1403000775
1503000803

10 ก.ค 61
1 มิ.ย. 55
17 ก.ค. 57
29 พ.ค. 58

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ยดึ
ชิน้ ส่วน
สิ่งก่อสร้าง
กระเบือ้ ง
หลังคา
กระเบือ้ งมุง
หลังคา
กระเบือ้ งหลังคา
กระเบือ้ งหลังคา
ครอบหลังคา
ครอบหลังคา
กระเบีอ้ งมุง
หลังคา
ครอบหลังคา
แผ่นติดหลังคา
ระบบการติดตัง้ ครอบปั้นลม
อุปกรณ์เพิ่มพืน้ ที่ทางเดินที่สามารถ
ปรับระยะอุปกรณ์ได้

วันสิน้ อายุ

26 ก.พ. 68
16 ก.ค. 67
6 มี.ค. 69
20 ก.ย.69
3 พ.ค. 69
5 ก.ย. 69
1 ก.ย.70
1 ก.ย.70
7 มิ.ย. 71
9 ก.ค 71
31 พ.ค. 65
16 ก.ค. 67
28 พ.ค. 68

88
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

725
726

25 ต.ค. 61
11 ต.ค. 63

บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด
บริษัท เอสซีจี รู ฟฟิ่ ง จํากัด

1703002027
1903002592

11 ต.ค. 60
4 ต.ค. 62

727
728
729

อนุสิทธิบตั ร14513
อนุสิทธิบตั ร
16598
อนุสิทธิบตั ร 9002
72311
72312

23 ก.ค. 57
31 ต.ค 62
31 ต.ค 62

บริษัทเอสซีจี เทรดดิง้ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1103000443
1201002379
1301005911

3 พ.ค. 54
23 พ.ค. 55
15 ต.ค 56

730

72313

31 ต.ค 62

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1501001269

9 มี.ค 58

731
732

40572
41048

25 มิ.ย. 57
6 ส.ค. 57

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1102001262
1102001263

29 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54

733

41049

6 ส.ค. 57

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1102001261

29 เม.ย. 54

-

อ่างล้างหน้า

28 เม.ย. 64

734
735

41695
42053

1 ต.ค. 57
11 พ.ย. 57

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1102003640
1102001259

20 ธ.ค. 54
29 เม.ย. 54

-

โถสุขภัณฑ์
อ่างล้างหน้า

19 ธ.ค. 64
28 เม.ย. 64

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

แผ่นปิ ดเชิงชาย
ระบบการติดตัง้ อุปกรณ์สาํ หรับ
ป้องกันสัตว์
เชือ้ เพลิงถ่านหินเหลว
อุปกรณ์ภายในหม้อนํา้ โถสุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์และระบบชําระล้าง
ภายในโถสุขภัณฑ์ดงั กล่าว
ระบบลําเลียงแผ่นรองรับชิน้ งาน
หล่ออัตโนมัตสิ าํ หรับการผลิตเครื่อง
สุขภัณฑ์
ก๊อกนํา้
อ่างล้างหน้า

วันสิน้ อายุ

10 ต.ค. 70
3 ต.ค. 72
2 พ.ค. 64
22 พ.ค. 75
14 ต.ค 76
8 มี.ค 78

28 เม.ย. 64
28 เม.ย. 64

89
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

ผู้ทรงสิทธิ

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

736

42054

11 พ.ย. 57

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1102001260

29 เม.ย. 54

737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752

43147
51555
51556
51557
51558
51559
51560
51562
51563
51564
51565
51566
51567
51940
54269
71216

9 มี.ค. 58
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
27 ก.ย. 59
18 ต.ค. 59
16 มี.ค. 60
22 ส.ค 62

บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด

1202001026
1302001680
1302001681
1302001682
1302001683
1302001684
1302001685
1302002772
1302002773
1302002775
1302002776
1302002777
1302002778
1302002774
1402002184
1802000452

23 เม.ย. 55
19 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
19 มิ.ย. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
7 ต.ค. 56
6 ส.ค. 57
30 ม.ค. 61

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

วันสิน้ อายุ

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
อ่างล้างหน้า

28 เม.ย. 64

-

ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
ถังเก็บนํา้
โถสุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์
อ่างล้างหน้า
อ่างล้างหน้า
อ่างล้างหน้า
โถสุขภัณฑ์
อ่างล้างหน้า
ฝารองนั่ง

23 เม.ย. 65
18 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66
5 ส.ค. 67
29 ม.ค. 71

90
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

753
754
755
756
757

40144
49197
54455
55511
61965

23 พ.ค. 57
21 เม.ย. 59
28 มี.ค. 60
19 มิ.ย. 60
17 เม.ย. 61

758
759
760
761
762
763
764
765
766

61966
61967
61968
62930
66002
74764
74765
อนุสิทธิบตั ร 9302
73016

17 เม.ย. 61
17 เม.ย. 61
17 เม.ย. 61
12 มิ.ย. 61
2 พ.ย. 61
12 ก.ค 62
12 ก.ค 62
7 พ.ย. 57
6 ธ.ค. 62

767

73017

6 ธ.ค. 62

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด

1102001189
1202001997
1402000964
1402000963
1602001432

21 เม.ย. 54
30 ก.ค. 55
24 เม.ย. 57
24 เม.ย. 57
21 เม.ย. 59

-

บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จํากัด

1602001860
1602001861
1602001862
1602001431
1602001430
1702002392
1702002393
1403000383
1702001283

18 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
21 เม.ย. 59
21 เม.ย. 59
27 มิ.ย 60
27 มิ.ย 60
24 เม.ย. 57
12 เม.ย. 60

-

1702001284

12 เม.ย. 60

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ก๊อกนํา้
วาล์วเปิ ด-ปิ ดนํา้
ก๊อกนํา้
ก๊อกนํา้
ราวจับสําหรับโถ
สุขภัณฑ์
ราวจับ
ราวจับ
ราวจับ
ก๊อกนํา้
ก๊อกนํา้
ก๊อกนํา้
ก๊อกนํา้
แผงระแนง

-

แผงระแนง

ก๊อกนํา้

วันสิน้ อายุ

20 เม.ย. 64
29 ก.ค. 65
23 เม.ย. 67
23 เม.ย. 67
20 เม.ย. 69
17 พ.ค. 69
17 พ.ค. 69
17 พ.ค. 69
20 เม.ย. 69
20 เม.ย. 69
26 มิ.ย 70
26 มิ.ย 70
23 เม.ย. 67
11 เม.ย. 70
11 เม.ย. 70

91
ลําดับ

เลขที่
สิทธิบัตร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

768

ผู้ทรงสิทธิ

อนุสิทธิบตั ร
22 ส.ค. 60 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
12995
จํากัด
อนุสิทธิบตั ร
30 ก.ย. 63 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
769
16798
จํากัด
อนุสิทธิบตั ร
30 ก.ย. 63 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
770
16799
จํากัด
7 มิ.ย 62 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด
771 อนุสิทธิบตั ร 15234
ธุรกิจเคมิคอลส์ร่วมกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
สิทธิบตั ร
22 มิ.ย. 59 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
772
11201402718T
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
(สิงคโปร์)
จํากัด
สิทธิบตั ร
29 ก.ค. 58 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
773
I500721
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
(ไต้หวัน)
จํากัด
16 ส.ค. 59 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
774 สิทธิบตั ร2.863.294
(แคนาดา)
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
สิทธิบตั ร
31 ส.ค. 59 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
775
5982502
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์

1703000308

24 ก.พ. 60

1803002977

วันสิน้ อายุ

ชุดอุปกรณ์สาํ หรับการทดสอบผนัง

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
-

23 ก.พ. 70

24 ธ.ค. 61

อุปกรณ์สาํ หรับช่วยพลิกตัวผูป้ ่ วย

-

23 ธ.ค. 71

1803002978

24 ธ.ค. 61

อุปกรณ์สาํ หรับช่วยพลิกตัวผูป้ ่ วย

-

23 ธ.ค. 71

1703000715

28 เม.ย 60

แผ่นฉนวนกันเสียง

-

27 เม.ย 70

11201402718T

29 ก.พ. 55

-

28 ก.พ. 75

102107293

1 มี.ค. 56

-

28 ก.พ. 76

2.863.294

29 ก.พ. 55

-

28 ก.พ. 75

2014-559867

2 เม.ย. 57

ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ

-

1 เม.ย. 77

92
ลําดับ

776

777

778

779

780

781

เลขที่
สิทธิบัตร
(ญี่ปนุ่ )
สิทธิบตั ร9,587,120B2
(สหรัฐอเมริกา)

สิทธิบตั ร
602012030318.2
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
2820364
(เนเธอร์แลนด์)
สิทธิบตั ร
2820364
(ฝรั่งเศส)
สิทธิบตั ร
2820364
(สหราชอาณาจักร)
สิทธิบตั ร
1908000

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

7 มี.ค. 60

22 มี.ค. 60

22 มี.ค. 60

22 มี.ค. 60

22 มี.ค. 60

8 ต.ค. 61

ผู้ทรงสิทธิ

จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

14/240,550

24 ก.พ. 57

12869694.5

29 ก.พ. 55

12869694.5

29 ก.พ. 55

12869694.5

29 ก.พ. 55

12869694.5

29 ก.พ. 55

2014-7018583

4 ก.ค. 57

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

23 ก.พ. 77

-

28 ก.พ. 75

-

28 ก.พ. 75

-

28 ก.พ. 75

-

28 ก.พ. 75

-

3 ก.ค. 77

93
ลําดับ

782

เลขที่
สิทธิบัตร
(สาธารณรัฐเกาหลี)
สิทธิบตั ร

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

30 ม.ค. 62

6461050
(ญี่ปนุ่ )

783

สิทธิบตั ร
10,400,150

8 ต.ค. 62

(สหรัฐอเมริกา)

ผู้ทรงสิทธิ

จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด

เลขทีค่ าํ ขอ

2016-127184

15/421,241

วันยื่นคําขอ

28 มิ.ย. 59

31 ม.ค. 60

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
ปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์กา
businessรปลดปล่อยรังสีความร้อน
ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

27 ก.พ. 75
(นับจาก PCT
filing date

-

29 ก.พ. 57)
27 ก.พ. 75
(นับจาก PCT
filing date
29 ก.พ. 57)

784

สิทธิบตั ร
75579

10 เม.ย. 63

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และ
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ
จํากัด

1301001031

28 ก.พ. 56

ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การ
ปลดปล่อยรังสีความร้อน

-

27 ก.พ. 75
(นับจาก PCT
filing date
29 ก.พ. 57)

785

70030

29 พ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท
อนุรกั ษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด

1702003753

22 ก.ย. 60

-

โครงทุน่ ลอยนํา้

21 ก.ย. 80

786

70031

29 พ.ค. 62

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด และบริษัท

1702003754

22 ก.ย. 60

-

โครงทุน่ ลอยนํา้

21 ก.ย. 80

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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เลขทีค่ าํ ขอ

วันยื่นคําขอ

อนุรกั ษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
ธุรกิจแพคเกจจิง้ ร่วมกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
อนุสิทธิบตั ร
12 มี.ค. 62 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)
787
15003
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จํากัด

1703000534

29 มี.ค. 60

ธุรกิจแพคเกจจิง้ ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส์
อนุสิทธิบตั ร
22 ก.ค. 63
788
16520

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัท นวอินเตอร์เทค จํากัด

1903002389

16 ก.ย. 62

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริษัท นวอินเตอร์เทค จํากัด

1903002390

16 ก.ย. 62

ลําดับ

789

เลขที่
สิทธิบัตร

อนุสิทธิบตั ร
16521

วันทีอ่ อก
สิทธิบัตร

22 ก.ค. 63

ผู้ทรงสิทธิ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

องค์ประกอบวัสดุประสานสําหรับ
งานก่อสร้าง

-

28 มี.ค. 70

ชุดพับขึน้ รู ปภาชนะบรรจุแบบ
กระดาษสําหรับเครื่องขึน้ รู ปภาชนะ
บรรจุแบบกระดาษ
เครื่องขึน้ รู ปภาชนะบรรจุแบบ
กระดาษ

-

15 ก.ย. 72

-

15 ก.ย. 72

สิทธิบัตร
การประดิษฐ์
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• ใบอนุญาตสัมปทาน
ประทานบัตรในการทําเหมืองแร่หินปูนและยิปซัมเป็ นประทานบัตรที่มีอายุระยะยาว และมักจะได้รบั สิทธิในการต่ออายุ
ประทานบัตรต่อเนื่อง เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็ นสินค้าพืน้ ฐานที่ใช้ในการก่อสร้าง และเกี่ยวข้องกับภาพรวมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
รายละเอียดประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทในธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ใช้ประโยชน์ในปั จจุบัน
เจ้าของใบอนุญาต
สัมปทาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง

ชนิดของแร่

สระบุรี

หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
ไพโรฟิ ลไลท์

นครสวรรค์
บริษัทเอสซีจี
ซิเมนต์ จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ลําปาง) จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จํากัด

จํานวน
ประเภท
ประทานบัตร
พืน้ ที่
(ฉบับ)

ลําปาง

ลําปาง

สระบุรี

ยิปซัม
ถ่านหิน,
บอลเคลย์
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
หินดินดานเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
หินดินดานเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

อายุ
ปี ที่
เนือ้ ที่ (ไร่) ประทานบัตร ใบอนุญาต
ทีเ่ หลืออยู่ (ปี ) สิน้ อายุ

15

ป่ าไม้

3,312

15

2579

1
2
1
1

ป่ าไม้
ป่ าไม้
ป่ าไม้
ป่ าไม้

96
139
298
278

7
11
10
4

2571
2575
2574
2568

1

ป่ าไม้

210

11

2575

17

ป่ าไม้

4,977

21

2585

2

ป่ าไม้

596

18

2582

3

ป่ าไม้

846

21

2585

1
1

กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์

51
280

8
14

2572
2578

10

ป่ าไม้

2,571

6

2570

3

กรรมสิทธิ์

874

6

2570
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เจ้าของใบอนุญาต
สัมปทาน

สถานที่ตั้ง

ลพบุรี
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(แก่งคอย) จํากัด

ปราจีนบุรี
นครราชสีมา

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ท่าหลวง) จํากัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
(ทุง่ สง) จํากัด

บริษัทศิลาสานนท์
จํากัด

บริษัทศิลาไทยสงวน
(2540) จํากัด

ชนิดของแร่

จํานวน
ประเภท
ประทานบัตร พืน้ ที่
(ฉบับ)

ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์

สระบุรี
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
นครศรีธรรมราช
ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์
ดินอุตสาหกรรม
กระบี่
ชนิดดินซีเมนต์
สุราษฎร์ธานี
ยิปซัม
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์, เพื่อ
สระบุรี
ทําปูนขาว และ
เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
ก่อสร้าง

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

เนือ้ ที่ (ไร่)

อายุ
ปี ที่
ประทานบัตร ใบอนุญาต
ทีเ่ หลืออยู่ (ปี ) สิน้ อายุ

1

กรรมสิทธิ์

218

17

2581

2

กรรมสิทธิ์

507

16

2580

4

กรรมสิทธิ์

997

21

2585

5

ป่ าไม้

956

9

2573

13

ป่ าไม้

3,877

21

2585

1
3
1
1

กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์

280
840
86
208

5
17
3
20

2569
2581
2567
2584

19

ป่ าไม้

4,971

14

2578

1
1

กรรมสิทธิ์
กรรมสิทธิ์

118
65

20
12

2584
2576

2

กรรมสิทธิ์

372

17

2581

1

กรรมสิทธิ์

39

5

2569

1

ป่ าไม้

257

13

2577

1

กรรมสิทธิ์

167

(อยู่ระหว่าง
ขอต่ออายุ)

2563
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เจ้าของใบอนุญาต
สัมปทาน

บริษัทคําม่วน
ซิเมนต์ จํากัด

สถานที่ตั้ง

สปป. ลาว

ชนิดของแร่

จํานวน
ประเภท
ประทานบัตร พืน้ ที่
(ฉบับ)

หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
Laterite เพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์

Kampot Cement
Co.,Ltd.

PT Tambang
Semen Sukabumi
(สําหรับ PT. SEMEN
JAWA)

Mawlamyine
Cement Limited

ประเทศกัมพูชา

ประเทศ
อินโดนีเซีย

ประเทศ
เมียนมา

หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
(Mt. Guha)
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
(Mt. Batu)
หินดินดานเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

อายุ
ปี ที่
ประทานบัตร ใบอนุญาต
ทีเ่ หลืออยู่ (ปี ) สิน้ อายุ

21,500
(3,440 ha)

26

2590

5,300
(848 ha)

26

2590

4,675
(748 ha)

26

2590

1

Ministry of
industry,
Mines and
Energy

6,133

45

2609

1

Ministry of
forestry

3,006

17

2581

1

ยังเป็ น
กรรมสิทธิ์
ชาวบ้าน

741

18

2582

1

Ministry of
forestry

743

17

2581

1

Ministry of
forestry

800
(320 Acre)

15

2579

1

ป่ าไม้

Clay
หินปูนเพื่อ
อุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์

เนือ้ ที่ (ไร่)
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• บัตรส่งเสริมการลงทุน
เอสซีจีถือเป็ นนโยบายปฏิบัติในทุกกลุ่มธุรกิจที่จะขอรับส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่มีสิทธิ ได้รบั ส่งเสริมการลงทุน
เนื่องจากเอสซีจีมีการดําเนินงานที่โปร่งใสตามหลักของบรรษัทภิบาลที่ดี และเชื่อมั่นว่าจะสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ทกุ ประการ
o ธุรกิจเคมิคอลส์
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้น
การเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อน
ภาษี เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) กระบวนผลิต
เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน

6 พ.ค. 2554

ต.ค. 2569

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) ผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี

10 พ.ย. 2554

ธ.ค. 2567

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) การสังเคราะห์
สารเคมี / เคมีภณ
ั ฑ์สาํ หรับงานอุตสาหกรรม
บริการสอบเทียบมาตรฐาน

9 ก.ย. 2558

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

22 พ.ค. 2555
22 พ.ค. 2557
24 ก.ค. 2562

พ.ย. 2568
ก.พ. 2573
13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (CI Bot)

16 ก.พ. 2559

พ.ย. 2573

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (Oval Bot)

16 ก.พ. 2559

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

16 ธ.ค. 2554

ม.ค. 2570

Mould

25 พ.ย. 2553

พ.ย. 2566

กิจการผลิตเครื่องจักรที่เป็ นระบบอัตโนมัติ

25 ต.ค. 2561

ก.พ. 2575

13 ธ.ค. 2561

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

15 ก.พ. 2562

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (ADC)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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กรณีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิ
และประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการ
ยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่
รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ
50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

PP 3

1 พ.ย. 2556

มี.ค. 2566

HDPE 4

1 พ.ย. 2556

ก.พ. 2566

ท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์

12 ธ.ค. 2550

มี.ค. 2566

14 ส.ค. 2552

ก.ย. 2566

5 มี.ค. 2553

พ.ค. 2567

26 มิ.ย. 2555
4 ส.ค. 2557

ธ.ค. 2568
มี.ค. 2571

โอเลฟิ นส์ (MOC)

25 ธ.ค. 2549

ธ.ค. 2565

ผลิตสไตรีนโมโนเมอร์

19 เม.ย. 2561

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิต Ethylene และ Propylene (Side
Cracker)
PE Compound

23 เม.ย. 2561

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

1 พ.ย. 2556

ก.ค. 2563

5 ม.ค. 2558

มี.ค. 2569

5 ม.ค. 2558

ก.พ. 2571

ไอนํา้

1 พ.ย. 2556

เม.ย. 2567

Catalyst

1 พ.ย. 2556

ส.ค. 2576

Industrial Wax

1 พ.ย. 2556

พ.ย. 2569

เม็ดพลาสติก LDPE (DPEX)

22 พ.ย. 2556

เม.ย. 2573

บําบัดนํา้ เสีย กําจัดหรือขนถ่ายขยะ

20 มี.ค. 2551

เม.ย. 2566

กากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีท่เี ป็ นพิษ
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โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

PVC Resin

5 ส.ค. 2548

ก.ค. 2563

Profile ท่อ ข้อต่อ

1 ต.ค. 2562

มี.ค. 2563

1 ต.ค. 2562

ม.ค. 2567

1 ต.ค. 2562

พ.ค. 2567

1 ต.ค. 2562

มี.ค. 2568

1 ต.ค. 2562

ต.ค. 2568

1 ต.ค. 2562

มี.ค. 2568

1 ต.ค. 2562

ต.ค. 2570

1 ต.ค. 2562

ก.พ. 2572

1 ต.ค. 2562

ก.ย. 2572

1 ต.ค. 2562

ม.ค. 2576

1 ต.ค. 2562

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กิจการนําวัสดุท่ไี ม่ตอ้ งการใช้แล้วนํากลับมาใช้
ใหม่

16 ต.ค. 2556

ก.ย. 2573

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บน
ทุ่นลอยนํา้

22 ส.ค. 2560

พ.ค. 2575

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

29 มี.ค. 2561

ธ.ค. 2574

อุปกรณ์จบั ยึด และ ชิน้ ส่วนโลหะ

27 ธ.ค. 2560

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

27 ธ.ค. 2560

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

27 ธ.ค. 2560

13 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ แต่
ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) กระบวนการ
เพิ่มความบริสทุ ธิ์ของสารอะโรเมติกส์ใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี

27 ส.ค. 2552

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) ผลิตภัณฑ์
ตัวเร่งปฎิกิรยิ าในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี

20 ต.ค. 2554

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

วิจยั และพัฒนา (SCG CHEM) สารเติมแต่ง
ของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

21 ก.ค. 2559

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (CPP)

9 มิ.ย. 2560

ม.ค. 2570

วิจยั และพัฒนา (TPE) เทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตเม็ดพลาสติก (SMX)

20 เม.ย. 2559

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

วิจยั และพัฒนา (TPE) สูตรและกระบวนการ
ของตัวเร่งปฏิกิรยิ า (PP Pilot Plant)

21 เม.ย. 2559

พ.ย. 2570

วัจยั และพัฒนาระดับโรงงานสาธิตเพื่อผลิต
PYROLYSIS NAPHTHA (CIRPLAS) จาก
พลาสติกที่ใช้แล้ว

6 ต.ค. 2563

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตนํา้ มันสังเคราะห์ PYROLYSIS
(CIRPLAS)

24 ก.ย. 2563

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กรณี ที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ เป็ นเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ แต่ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติ
บุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

วิจยั และพัฒนา (PVC) เคมีภณ
ั ฑ์เพื่อ
อุตสาหกรรม

11 ต.ค. 2560

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

Thermal cracked PE WAX

3 เม.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้
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กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 7 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ แต่ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ท่อ ข้อต่อ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

1 ต.ค. 2562

มี.ค. 2563

1 ต.ค. 2562

ก.พ. 2565

1 ต.ค. 2562

ม.ค. 2566

1 ต.ค. 2562

พ.ย. 2566

1 ต.ค. 2562

ก.ค. 2566

1 ต.ค. 2562

ม.ค. 2570

1 ต.ค. 2562

7 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

กรณี ที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมเป็ น
ระยะเวลา 6 ปี นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ แต่ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE
SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

13 ก.ย. 2559

พ.ย. 2565

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติ
บุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

10 ต.ค. 2555

ต.ค. 2563

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตด้านประหยัดพลังงาน และปรับเปลีย่ นเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ทัง้ นี ้ นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รบั บัตร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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โครงการ
LLDPE, MDPE

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

5 พ.ค. 2560

พ.ค. 2563

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติ
บุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

21 มิ.ย. 2560

มิ.ย. 2563

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 6 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล
ในอัตราร้อยละ 50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
Raw Water Plant

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

15 ม.ค. 2561

ส.ค. 2572

o ธุรกิจแพคเกจจิง้
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้น
การเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50
เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษ
ลูกฟูก

24 ก.ค. 2550

ม.ค. 2565

ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก

27 มี.ค. 2552

ก.ย. 2565

27 มี.ค. 2556

ก.ค. 2569

17 เม.ย. 2557

ก.ค. 2570

19 มี.ค. 2558

ส.ค. 2571

19 มี.ค. 2558

ก.ค. 2573
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กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้
แต่ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ปลูกป่ ายูคาลิปตัส

6 ก.พ. 2556

มิ.ย. 2564

ผลิตไฟฟ้าจากกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะ
อันตราย

26 ก.ค. 2560

ต.ค. 2569

บริการด้านจัดการพลังงาน

3 ต.ค. 2561

ต.ค. 2573

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 150 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

1 เม.ย. 2556

ก.ย. 2563

14 พ.ค. 2556

มิ.ย. 2568

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิ ติบุคคลจากรายได้ของกิ จการที่ด าํ เนินการอยู่เดิม โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ผลิตสิ่งพิมพ์

12 ต.ค. 2558

ต.ค. 2566

ผลิตไฟฟ้าและไอนํา้

11 ธ.ค. 2557

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บน
หลังคา

26 ต.ค. 2561

มิ.ย. 2570

26 ต.ค. 2561

มี.ค. 2571

22 พ.ย. 2562

มิ.ย. 2571

22 พ.ย. 2562

ธ.ค. 2571

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

8 ก.พ. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตัง้ บนทุ่นลอยนํา้
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กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติ
บุคคลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตกระดาษคราฟท์

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

14 ก.พ. 2556

ธ.ค. 2563

20 พ.ค. 2556

พ.ค. 2564

20 ก.พ. 2557

ก.พ. 2565

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 6 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ผลิตกระดาษเคลือบพลาสติกชนิด Hygienic

7 มี.ค. 2556

พ.ค. 2563

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 5 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตสิ่งพิมพ์

ผลิตเยื่อกระดาษชนิดพิเศษหรือกระดาษชนิด
พิเศษ (Glassine paper)

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

26 ส.ค. 2558

มี.ค. 2564

19 ต.ค. 2560

5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

18 ต.ค. 2560

เม.ย. 2565

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

19 เม.ย. 2561

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

12 มิ.ย. 2561

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตถุงกระดาษอุตสาหกรรม

5 ม.ค. 2561

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

28 ก.ค. 2559

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

28 ก.ค. 2559

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

ผลิตกระดาษคราฟท์
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โครงการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษปลอดเชือ้

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

18 ธ.ค. 2560

ก.พ. 2564

2 ก.พ. 2561

มี.ค. 2564

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ ดิ น และทุน หมุน เวี ย น สําหรับ โครงการตามมาตรการปรับ ปรุ ง ประสิท ธิ ภ าพการผลิ ต เพื่ อ การลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตเยื่อกระดาษ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

21 ก.ค. 2560

ก.ค. 2563

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน สําหรับโครงการตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน ทัง้ นี ้
ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

12 เม.ย. 2560

เม.ย. 2563

27 ก.พ. 2561

ก.พ. 2564

3 ก.ย. 2561

ก.ย. 2564

3 ก.ย. 2561

ก.ย. 2564

20 ส.ค. 2562

ส.ค. 2565

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน สําหรับโครงการปรับเปลี่ยนเครือ่ งจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทัง้ นี ้ ให้ได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุ คลจากรายได้ของกิจการที่ดาํ เนินการอยูเ่ ดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

20 ส.ค. 2562

ส.ค. 2565
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o ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้น
การเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

โครงการห้องปฏิบตั ิการสิ่งแวดล้อม

29 มิ.ย. 2555

พ.ค. 2570

โครงการผลิตเชือ้ เพลิงจากขยะ
(RDF – Refuse Derived Fuel)

8 ม.ค. 2557

ก.ค. 2570

โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอนํา้ จากขยะ
หรือเชือ้ เพลิงขยะ (RDF – Refuse Derived
Fuel)

25 ม.ค. 2562

ธ.ค. 2574

ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้น
การเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 50 เป็ น
เวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ผลิตชิน้ ส่วนหรืออุปกรณ์ประกอบห้องนํา้ และ
ห้องครัว

31 ต.ค. 2555

ก.พ. 2570

กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ แต่
ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

โครงการผลิตเชือ้ เพลิงจากขยะ (RDF –
Refuse Derived Fuel)

22 มิ.ย. 2558

ก.ย. 2566

5 เม.ย. 2559

ก.พ. 2567

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวลและ

2 ธ.ค. 2557

ม.ค. 2567

ไอนํา้
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กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ แต่ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

21 ก.พ. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

29 เม.ย. 2562

ก.ค. 2571

29 เม.ย. 2562

มิ.ย. 2570

29 เม.ย. 2562

พ.ค. 2570

29 เม.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

29 เม.ย. 2562

มิ.ย. 2570

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

13 ธ.ค. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

29 เม.ย. 2562

มิ.ย. 2570

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

27 ก.พ. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

29 เม.ย. 2562

ก.พ. 2570

22 พ.ย. 2562

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

4 ต.ค. 2561

8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริ่มมีรายได้

โครงการผลิตเชือ้ เพลิงจากขยะ (RDF –
Refuse Derived Fuel)

18 ส.ค. 2559

พ.ค. 2568

กิจการขนถ่ายสินค้าสําหรับเรือเดินทะเล

20 ส.ค. 2556

ธ.ค. 2565

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตัง้ บนทุ่นลอยนํา้ (Solar Floating)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตัง้ บนหลังคา

(วัดบันได)
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กรณีที่ได้รบั การยกเว้นการเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นเวลา 7 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ แต่ ไม่ได้รบั การลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบคุ คล
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

ขยายกําลังการผลิตกระเบือ้ งมุงหลังคา
เซรามิค LINE 4

4 ธ.ค. 2555

พ.ย. 2563

ขยายกําลังการผลิต ฉนวนใยแก้ว

9 พ.ย. 2553

ก.พ. 2563

ผลิตกระเบือ้ งเซรามิค

19 ต.ค. 2561

มี.ค. 2566

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
สําหรับการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต เป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน นับแต่วนั ที่เริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

โครงการผลิตอิฐทนไฟและคอนกรีตทนไฟ

21 มี.ค. 2561

มี.ค. 2564

ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen
Ware และกระเบือ้ งเซรามิกส์)

21 ก.พ. 2561

ก.พ. 2564

กรณีที่ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิตบิ คุ คลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
เป็ น สัด ส่ว นร้อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุน ในการปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในระบบอัต โนมัติ ห รือ หุ่น ยนต์ มี
กําหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รบั บัตรส่งเสริม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ

ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (ยกเว้น Earthen
Ware และกระเบือ้ งเซรามิกส์)

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

10 ก.ย. 2563

ก.ย. 2566

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

110
o Corporate & Investments
ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่นาํ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้น
การเสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้ หลังจากนัน้ ได้รบั ลดหย่อน
ภาษี เงินได้นติ ิบคุ คลในอัตราร้อยละ 50 เป็ นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โครงการ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ี
ติดตัง้ บนหลังคา

วันที่ได้รบั บัตรส่งเสริม

สิน้ สุดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้

20 มี.ค. 2557

ก.พ. 2570

เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าที่สาํ คัญของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เช่น เครื่องหมายรู ปช้าง
ในหกเหลี่ย ม เครื่องหมายรู ป ช้างในวงกลม เครื่อ งหมายรู ป ช้างเอราวัณ ในวงกลม เครื่องหมายรู ป เสือในวงกลม
เครื่องหมายรู ปช้างในหกเหลี่ยมและคําว่า SCG ฯลฯ โดยมีเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวง
พาณิชย์รบั จดทะเบียนไว้ประมาณ 537 รูป

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการลงทุน ในบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่วม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทโฮลดิง โดยเข้าไปถือหุน้ หรือลงทุนในธุรกิจ
ต่างๆ ดังนัน เพื อให้เกิ ดความชัดเจนในการบริหารงาน การจัดการทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิ ภาพ เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว และสอดคล้องกับการบริหารองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลบริษัท
ได้จัดผังการบริหารงาน โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์
และธุรกิจแพคเกจจิง นอกจากนันยังมี ธุรกิจการลงทุน ทําหน้าทีบริหารการลงทุนในธุรกิจร่วมทุนของ เอสซีจีในธุรกิจอืนๆ
เช่น ธุรกิ จเครืองจักรกลการเกษตร ธุรกิ จยานยนต์ ธุรกิ จชินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ และธุรกิ จเหล็ก ทังนี จะได้รบั
ผลตอบแทนจากการลงทุน ในรู ปของเงินปั นผล และค่าธรรมเนี ยมการจัดการ โดยโครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 สัดส่วนการลงทุนของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยบริษัทร่วม กิจการที
ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอืนซึงเป็ นบริษัททีมีการประกอบธุรกิจทีเป็ นสาระสําคัญ แยกตามกลุ่มธุรกิจ ได้เปิ ดเผยไว้แล้ว
ในหัวข้อ รายชือบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอืนทีประกอบธุรกิจอันเป็ นสาระสําคัญ
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เอสซีจี ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากว่า 100 ปี ภายใต้การกํากับดูแลอย่างจริงจังของคณะกรรมการ
บริษัท โดยมุ่งมั่นในการดําเนินธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรมและรับผิ ดชอบต่อผู้มี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และยึดถื อ
อุดมการณ์ซ่งึ ได้ปฏิบตั ิมาเป็ นเวลานานตัง้ แต่เริ่มก่อตัง้ บริษัท ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา บนพืน้ ฐานของการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การหรื อ หลั ก บรรษั ท ภิ บ าล (Corporate
Governance) เป็ นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เป็ นเรื่องที่สอดคล้องกับอุดมการณ์และ
จรรยาบรรณของเอสซีจี จึงได้รวบรวมองค์ความรู แ้ ละแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดาํ เนิน
ธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบตั ิสืบทอดต่อๆ กันมา จน
พิสูจน์ให้เห็นและเป็ นที่ ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิ บัติดังกล่าวนั้น สอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์
เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นาํ มาประมวลไว้เป็ นคูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์
เผยแพร่ครัง้ แรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546
เนื่องจากพัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคม
โลกที่ พ ยายามกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ก ารบริ ห ารจัด การองค์ก รที่ เ ป็ น มาตรฐานสากลตามหลัก
บรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรให้ปรับปรุ งเนือ้ หาของคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึน้
โดยยึดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ตอ้ งการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
อาเซียนให้มีความเป็ นสากลมากยิ่งขึน้
เอสซี จีมีความมุ่งหวังที่ จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นแบบอย่างทางด้านบรรษั ทภิ บาล โดยได้กาํ หนดไว้ใน
วิสยั ทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็ นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม
โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ าย และสนันสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

(พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
ประธานกรรมการ
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บุคคลเจริญได ดวยจริยธรรมในการดําเนินชีวิตฉันใด
บริษัทก็เจริญได ดวยจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจฉันนั้น
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บทนํา
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อุดมการณ์เอสซีจี

ส่วนที่ 1 บทนํา

การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปั จจุบนั เพราะมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม ซึ่งทัง้ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบตั ิและให้ความสําคัญ
อย่างสมํ่าเสมอตลอดมา คือ
ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
เอสซีจี มีความรับผิดชอบที่จะให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รบั ความเป็ นธรรมกล่าวคือ
• ให้ผใู้ ช้สินค้าและบริการได้รบั ประโยชน์สงู สุด ทัง้ ด้านคุณภาพและราคา
• ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
• ให้พนักงานได้รบั ผลประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
• ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั การปฏิบตั ทิ ่ีเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เอสซีจี มุง่ กระทําสิ่งที่ถกู ต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลในทางที่เป็ นเลิศเสมอ
พนักงานทุกระดับและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีวา่ เราต้องทุม่ เทกําลังกาย กําลังใจ ความรูแ้ ละ
ความสามารถที่มีอยูใ่ ห้มากยิ่งขึน้ ไปกว่าเดิมอยูเ่ สมอ ใฝ่ เรียนรูแ้ ละศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟั นฝ่ าอุปสรรค
และก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลที่ดีท่ีสดุ แก่เอสซีจีและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
เอสซีจีถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ ที่สดุ
การที่เอสซีจีเจริญรุ ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี ้ ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรูค้ วามสามารถและ
คุณธรรมเป็ นประการสําคัญเอสซีจีจึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้าทํางาน และพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญ
สภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้พนักงาน
มีความรักเอสซีจี ทําให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่จะทํางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
เอสซี จีปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศที่ดาํ เนินธุรกิ จ โดยคํานึงถึงหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทัง้ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
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จรรยาบรรณเอสซีจี
แนวทางจรรยาบรรณ
1. บุคคลทีม่ ีหน้าทีต่ ้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
พนักงานเอสซีจีทกุ คนมีหน้าที่ปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ีกาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยมี
กรรมการบริษัทปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. ข้อแนะนําเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
1) ทําความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน
2) ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้คาํ ปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีเมื่อท่านไม่ม่ นั ใจว่าสิ่งที่
จะกระทําถูกต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม่
3) สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง เข้าใจแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เอสซีจีตามหลักจรรยาบรรณเอสซีจี
4) แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําที่ไม่ถกู ต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางที่เอสซีจีกาํ หนด
ไว้และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
3. การไม่ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี
• การไม่ปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ีกาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี อาจมีความผิดทางวินยั
หรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
• นอกจากการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณเอสซี จี ข้า งต้น แล้ว การสนั บ สนุ น ให้ผู้อ่ื น กระทํา ผิ ด
จรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวน
ข้อเท็จจริง และการกระทําอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูใ้ ห้ขอ้ เท็จจริง ถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
เอสซีจีเช่นกัน
4. การดําเนินการเมื่อพบการกระทําผิดจรรยาบรรณ
เอสซีจีมีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็ นไปตามหลักสากล
ในกรณีท่ีทา่ นทราบ หรือพบเห็นการกระทํา หรือเป็ นผูเ้ ดือดร้อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบตั ติ าม
กฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ ท่านสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว
ได้โดยดําเนินการ ดังนี ้
• แจ้งไปที่ผรู้ บั ข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กาํ หนด ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เป็ นการร้องเรียนข้อมูลเท็จ
หรือเป็ นการกลั่นแกล้ง ซึ่งเอสซีจีถือว่าผิดวินยั ตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
• บริษั ท มี ก ระบวนการดํา เนิ น การเมื่ อ ได้รับ ข้อ ร้อ งเรี ย น และมี ก ารคุ้ม ครองแก่ พ นัก งานที่ แ จ้ง ข้อ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
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5. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
เอสซีจีมีนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส คณะทํางาน
หาข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวน เกี่ ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ดังนี ้
1. กรณี ผรู้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปิ ดเผยชื่อ บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้
ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้
2. เอสซี จี ถื อ ว่ า ข้อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้อ งถื อ เป็ น ความลับ และจะเปิ ด เผยเท่ า ที่ จ าํ เป็ น โดยคํา นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียนสามารถ
ร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุม้ ครอง
โดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือ
ความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ท่ี ไ ด้รับความเดื อ ดร้อ นเสี ย หายจะได้รับ การบรรเทาความเสี ย หายด้ว ยกระบวนการที่ มี ค วาม
เหมาะสม และเป็ นธรรม
แนวปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี
1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
เอสซี จี ต ระหนัก ถึง ความสํา คัญ ต่อ การเคารพสิท ธิ ม นุษ ยชนของบุค คลทุก คน โดยปฏิ บ ตั ิต ่อ ทุก คน
อย่า งเท่า เที ย ม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็ น
การละเมิดสิทธิ ม นุษยชน นอกจากนีเ้ อสซีจี ยัง ตระหนักถึง ความสําคัญ ในด้านแรงงานโดยปฏิ บัติต่อ
พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม
2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
2.1 สิ่งแวดล้อม
เอสซีจีม่งุ มั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ โดยเริ่มตัง้ แต่การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนจะลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ การออกแบบ กระบวนการผลิต เครื่องจักร
อุปกรณ์ และการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิ ดขึน้
จากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและผูท้ ่ีเกี่ ยวข้อง
กับการดําเนินธุรกิจ ให้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ
2.2 สุขภาพและความปลอดภัย
เอสซีจีให้ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คูธ่ ุรกิจ ลูกค้า ชุมชน
และผูม้ ีส่วนได้เสีย ตลอดกระบวนการของการดําเนินธุรกิ จ โดยเริ่มตัง้ แต่การประเมินผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ รวมทัง้ การ
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ดูแลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดบิ ให้มีความปลอดภัย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อใช้งาน ตลอดจนปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่องดังกล่าวให้กบั พนักงานและ
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ให้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ
2.3 ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
เอสซี จี มี การดําเนิ นการให้ม่ ันใจว่าสิ น ค้าและบริก ารมี ม าตรฐานความปลอดภัยสอดคล้อ งหรื อ
มากกว่าที่กฎหมายกําหนด มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลที่
เกี่ ยวข้อง และเป็ นไปตามข้อกําหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึง
การให้ข ้อมูล หรื อ คําเตื อ นเกี่ ย วกับสิ น ค้า บริการ และวิ ธี การใช้ง านที่ ถูก ต้อง เพี ยงพอต่อความ
ปลอดภัยของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle) รวมทัง้ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของ
สินค้าที่เอสซีจีวา่ จ้างให้ผลิต นําเข้า และนํามาประกอบการส่งเสริมการขายด้วย
3. การต่อต้านคอร์รัปชัน
การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีกับผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดําเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส
ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
ของเอสซีจี รวมทัง้ ไม่ทาํ ให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
4. ของกํานัลและการเลีย้ งรับรอง
การรับหรือให้ผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอํานวยความสะดวก หรือการเลีย้ งรับรองกับ
ผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็ นไปตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่ นหรือแต่ละประเทศ รวมทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมลู ค่าเหมาะสม และไม่เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เอสซีจีม่งุ กระทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลที่เป็ นเลิศเสมอ ดังนัน้ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ต้องยึดถือประโยชน์สงู สุดของเอสซีจี ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ
6. การดําเนินการด้านการเมือง
เอสซีจีวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือ
รูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุม่ แนวร่วมทางการเมือง ผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง หรือผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้
ทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็
ตาม เอสซีจีให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไม่วา่ จะ
เป็ นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
7. การปฏิบัตติ ่อข้อมูลและทรัพย์สิน
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เอสซี จีเคารพสิทธิ ความเป็ นส่วนตัวของผูท้ ่ีเกี่ ยวข้อง ดังนัน้ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูท้ ่ี
เกี่ ยวข้องในการดําเนินธุรกิ จ เช่น สถานะบุคคล ชี วประวัติ ประวัติการทํางาน ข้อมูลทางการเงิ น
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ข้อมูลสําหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ต้องได้รบั ความคุม้ ครองไม่ให้ถูกใช้
เปิ ดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูล
ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีเอสซีจีกาํ หนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษา
ข้อมูลจะต้องดําเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และสามารถนํามาใช้อา้ งอิงหรือใช้ประโยชน์กับ
เอสซีจีได้เมื่อต้องการ
7.3 การซือ้ ขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
การใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสําคัญต้องดําเนินการให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสียโดยรวมและความถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด และต้องไม่ใช้ขอ้ มูลนัน้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือบุคคลอื่น
7.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
เอสซีจีใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงาน
ดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
7.5 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา
เอสซี จี ถือว่าทรัพย์สิ นทางปั ญญาเป็ นทรัพย์สิ นที่ มี ค่าของเอสซี จี พนักงานมี หน้าที่ ตอ้ งปฏิ บัติ ตาม
“นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญาเอสซี จี (SCG IP Policy)” อย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแล
รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของเอสซี จี ใ ห้ พ ้ น จากการนํา ไปใช้ หรื อ เผยแพร่ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต รวมทัง้ ต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่ืน
8. การเปิ ดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
8.1 การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจี ยึดถื อหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่า
เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะ
เปิ ดเผยอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด
8.2 การสื่อสาร
การสื่ อ สารของเอสซี จี ซึ่ง รวมถึง การสื่ อ สารแบรนด์เ อสซี จีทัง้ ภายในและภายนอกองค์ก ร การ
สื่ อสารการตลาดของแบรนด์สิน ค้าในเอสซีจี การใช้ตราสัญ ลักษณ์เ อสซีจี และการสื่ อสารผ่าน
สื่ อ สัง คมออนไลน์ จะต้อ งดําเนินการอย่างเหมาะสม ถูก ต้อ งตามความเป็ น จริง คํา นึง ถึง ความ
เป็ นธรรมต่อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย และไม่ก่อให้เ กิ ดความเสี ยหายต่อเอสซี จี โดยปฏิ บตั ิตาม
แนวทางการสื่ อ สารแบรนด์ และนโยบายการใช้สื่ อ สัง คมออนไลน์ข องเอสซีจี (SCG Social
Media Policy) อย่างเคร่งครัด
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9. การทําธุรกรรมของเอสซีจี
9.1 การทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
การดําเนินธุรกิจหรือปฏิบตั ิงานที่ เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซี จี ต้องคํานึง ถึง
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจดําเนินการของเอสซีจี
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น
9.2 การทําธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้ จะต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่
กําหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รบั
การอนุมตั ิตามอํานาจดําเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนีจ้ ะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ได้
ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่ อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก
10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
10.1 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นการตัง้ บริษัท โรงงาน สํานักงาน สาขา ตัวแทน การทํา
ธุรกรรมการค้ากับผูจ้ ดั จําหน่าย หรือการเข้าซือ้ กิจการในต่างประเทศ จะต้องคํานึงถึงและปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตามกฎหมายภายในที่เกี่ ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจีเข้าไปลงทุน และปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนีย้ งั ต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย
10.2 การค้าระหว่างประเทศ
การนําเข้า-ส่งออกสินค้า หรือการทําธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจีท่ี เกี่ ยวข้องกับต่างประเทศ จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายการนําเข้าและส่งออก กฎหมายศุลกากร
กฎหมายเกี่ ยวกับความปลอดภัยของสินค้า กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมถึงระเบียบ
และแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
11. การแข่งขันทางการค้า
เอสซีจีตงั้ มั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ ทัง้ ต่อลูกค้าและคู่คา้ ของเอสซีจี รวมถึง
ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้อง
12. การป้ องกันการฟอกเงิน
เอสซีจียึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ เอสซีจี
จะไม่รบั โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดใช้เอสซีจีเป็ นช่องทางหรือเป็ นเครื่องมือในการ
ถ่ายเท ปกปิ ด หรืออําพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทัง้ นีร้ ายละเอียดปรากฏตามคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ www.scg.com
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สวนที่ 2
โครงสราง นโยบายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ส่วนที่ 2 โครงสร้าง นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

โครงสร้างบรรษัทภิบาลเอสซีจี
สร้างผลตอบแทน และเพิ่ม
มูลค่าในระยะยาว

ผูถือหุน
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

แต่งตัง้ ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทน

สํานักงาน
เลขานุการบริษัท

14

สายรายงาน

นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี
เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็ นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซ่งึ ได้ถือปฏิบตั ิ
สืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพืน้ ฐานแห่งประโยชน์สขุ อย่างสมดุลและยั่งยืน โดย
มีกรรมการบริษัทเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
นโยบายบรรษัทภิ บาลของเอสซี จี เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาทํา หน้า ที่ ก ํา กับ ดูแ ลด้า นบรรษั ท ภิ บ าลของเอสซี จี ทั้ง การกํา หนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจีให้เป็ นไปตามนโยบาย
บรรษัทภิ บาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายบรรษัทภิ บาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวน
แนวปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทางด้านบรรษัทภิบาลทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับสากล เป็ นประจําทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็ นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 243 (8/2563) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู ข้ ับ เคลื่ อ นองค์ก รมี บ ทบาทและหน้า ที ่ ใ นการกํา หนดกลยุท ธ์แ ละ
นโยบายในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิ บัติห น้าที่ ดว้ ยความรับผิ ด ชอบ
ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) นอกจากนัน้ ยังมีบทบาทและหน้าที่ในการกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะจัดการเอสซีจี และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในการบริหารกิจการเอสซีจีให้สาํ เร็จตามแผนงานที่ได้กาํ หนดไว้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน
ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเพื่ อสร้างคุณค่าอย่าง
ยั่งยืน ให้แก่ทงั้ เอสซีจี ลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
รับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
1.1 บริหารกิจการให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ แก่ผถู้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั สิ าํ คัญ
4 ประการ คือ
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.2 การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
1.1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
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1.1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ื อหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
1.2 กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีต่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
ให้แก่ทงั้ เอสซีจี ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และให้มีการทบทวนและอนุมตั ิเป็ นประจํา
ทุกปี
1.3 จัดการบริษัท ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบัง คับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
1.4 กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
เอสซีจี
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
1.1 พิ จ ารณาแผนหลัก ในการดํา เนิ น งาน งบประมาณ เป้า หมายและนโยบายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทั ที่มีประสิทธิผล
1.2 กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่ องจํานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิ ส ระ
คุณสมบัติท่ีหลากหลาย ทัง้ ในด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ
ด้านของกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้ แต่งตัง้ กรรมการชุดย่อยเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และอาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการ
ชุดย่อยด้วยก็ได้
1.3 ประเมินผลการปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี โดยให้มีการประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole)
ประเมิ นตนเองเป็ นรายบุค คล (Self-Assessment) และประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของประธาน
กรรมการ รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
พิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
1.4 กํากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
1.5 อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธาน
กรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
1.6 พัฒนาความรู ค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิงานเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ ยวข้องกับการ
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ปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
1.7 พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกํากับดูแลให้มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ นประจําทุกปี และมีระบบการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
และผลการดําเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1.8 กํา กับ ดูแ ลและสนับ สนุน การสร้า งนวัต กรรมที ่ก ่อ ให้เ กิด มูล ค่า แก่เ อสซีจ ีค วบคู ก่ บั การสร้า ง
คุณประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ดูแลให้
ฝ่ ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.9 กํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโลยีสารสนเทศ
1.10 ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดําเนินงานทัง้ ในระดับกลุม่
ธุรกิจ และระดับเอสซี จี โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ ให้
นโยบายเพื่ อการพัฒนาและปรับปรุ ง การดําเนินงานของธุ รกิ จ โดยคํานึงถึง ความปลอดภัยและ
สุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1.11 กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการ
ทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลง
1.12 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของเอสซีจี พร้อมทัง้ กํากับดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริตและการใช้อาํ นาจ
อย่างไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย
1.13 ติ ด ตามดูแลและจั ดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี อาจเกิ ดขึ น้ ระหว่ างบริ ษั ทกั บฝ่ ายจั ดการ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ กํากับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สินของ
เอสซีจีและการทําธุรกรรมกับผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
1.14 ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้ รวมทัง้ แผนหรือกลไกในการ
แก้ไขหากเกิดปั ญหา
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1.15 กํากับดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางเงิ นและการเปิ ดเผยข้อสําคัญ ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ่ีเกี่ยวข้อง
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
1.16 ดูแลให้ม่ นั ใจว่าผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่
ผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ รายใหญ่ รายย่อยและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กํากับดูแลให้มี
กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผูม้ ี
ส่วนได้เ สี ยทุกฝ่ ายอย่างมี ประสิ ทธิ ผ ล และเปิ ดโอกาสให้ผู้มี ส่วนได้เ สี ย ทุกฝ่ ายสามารถติ ด ต่ อ /
ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
2. บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
2.1 พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และดูแลให้กรรมการ
บริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัท
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2.2 เป็ นผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ายอย่างครบถ้วน
2.2.3 สรุปมติท่ีประชุมและสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
2.3 เป็ นผูน้ าํ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้เ หมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และ
ดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2.4 สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
2.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
2.6 กํากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.7 กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2.8 กํากับดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
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กรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดังนี ้
3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตัง้ และ
ถอดถอนโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร
3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
บริษัททัง้ หมด กรรมการบริษัทที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และกรรมการบริษัทที่มาจากคณะ
จัดการเอสซีจี
3.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษทั คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
เมื่อบุคคลใดได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะนําส่ง
คู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที่ เข้าใหม่ทุกคนเพื่ อให้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
4. คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
4.1 มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทกําหนด
รวมทัง้ ต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
4.2 มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
4.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบตั หิ น้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลา
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4.4 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ไม่เกิน 4 บริษัท
5. วาระการดํารงตําแหน่ง
ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้า
จํานวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตําแหน่งนัน้ ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้
ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
1) ขาดคุณ สมบัติ ข องการเป็ น กรรมการบริษัท ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท หรื อ ตามกฎหมายและ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครัง้ ติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชุม และ
คณะกรรมการบริษัทมี มติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัท
ทัง้ หมด
4) ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกจากตําแหน่งตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
6) ตาย
ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พน้ จากตําแหน่งยังคงต้อง
อยูร่ กั ษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุด
ใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนัน้ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการ
บริษัทแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 8 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีการกําหนดวาระ
หลักในการประชุมไว้ลว่ งหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญหรือ
เร่งด่วน ในการพิจารณากําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะพิจารณาร่วมกัน
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดย
คําสั่งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ น
รีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้มีการ
ประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม ที่ แ ม้จ ะมิ ไ ด้อ ยู่ใ นสถานที่ เ ดี ย วกัน สามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
7. องค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ต้องมี กรรมการบริษัท เข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ง ของจํา นวน
กรรมการบริษัททัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่
มีรองประธานกรรมการหรื อมี แ ต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ไ ด้ ให้กรรมการบริษัทซึ่ง เข้าร่วมประชุม เลื อก
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ในกรณี ตาํ แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลื อน้อยกว่าจํานวนที่จ ะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการ
บริษัทที่เหลืออยู่กระทําการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
เลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนตําแหน่งที่ว่างทัง้ หมดเท่านัน้ และการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ดังกล่าวต้องจัดให้มีขึน้
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
8. อํานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมี อาํ นาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ท่ี กาํ หนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดตารางกําหนด
อํานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority) การกําหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน
แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจ
ประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป้าหมายที่ตอ้ งการของผลของการดําเนินงาน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
รายการระหว่างกันที่สาํ คัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน
9. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้อนุมตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจ คือ “ตัง้ มั่นในความเป็ นธรรม มุ่งมั่นใน
ความเป็ นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถื อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของจริยธรรมที่
บริษัทยึดถื อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิ จอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด บริษัทได้ประมวลจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิของพนักงาน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ได้ถือปฏิบตั ิกนั อย่างสมํ่าเสมอตลอดมา แต่กระจัด
กระจายอยู่ใ นที่ ต่าง ๆ บางเรื่ องก็ ถือเป็ น ประเพณี สื บทอดกันมารวบรวมไว้เ ป็ นลายลัก ษณ์อัก ษรเรี ย กว่ า
“จรรยาบรรณ” และประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2530
การมีคณะกรรมการตรวจสอบถื อเป็ นส่วนหนึ่งของการมี บรรษัทภิ บาลที่ ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี ม ติ
กําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนีข้ นึ ้ โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณของบริษัทเป็ นหลัก ตลอดจนได้
นําหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของกฎบัตรฉบับนี ้
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
ด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
1.1 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ
1.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.3 สอบทานให้บริษัทมี กระบวนการบริหารความเสี่ ยง กระบวนการทํางาน การควบคุม การกํากับดูแล
ด้านการปฏิบตั งิ าน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
1.4 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทางของ
หน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เริ่มตัง้ แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทําความผิด การตรวจสอบ จนถึง
การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันตามที่สาํ นักงานตรวจสอบได้
ตรวจสอบและประเมินแล้ว
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1.5 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิ บตั ิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
1.6 สอบทานให้บริษัทมี ระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม
วิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” ซึ่งสํานักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
1.7 สอบทานสรุ ป ผลตรวจสอบทุจ ริ ตและกําหนดมาตรการป้องกันภายในองค์ก ร รวมทั้ง สอบทาน
กระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
1.8 สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านให้ดีย่งิ ขึน้
ด้านอื่น ๆ
1.9 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท รวมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริษัท และประเมินประสิทธิ ภาพการทํางานของ
ผูส้ อบบัญชี
1.10 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.11 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิ บตั ิงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้
1.12 พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้ง ให้ค วามเห็ น ชอบในการแต่ง ตั้ง ถอดถอน โยกย้า ย หรื อ เลิ ก จ้า งผู้อ าํ นวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
1.13 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ และ
รายงานต่าง ๆ รวมทัง้ สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
1.14 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองเป็ นประจําทุกปี
1.15 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
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ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องจําเป็ น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ง านภายในขอบเขตหน้าที่ แ ละความรับผิ ดชอบตามคําสั่ ง ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ น
ได้เสียและบุคคลทั่วไป
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และต้องเป็ นผูท้ ่ีมีความรู แ้ ละ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
ให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัท
ประกาศ และภายใต้ขอ้ กําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ใ นตําแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวัน
ประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทัง้ นีเ้ มื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตําแหน่ง
ต้องอยู่รกั ษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้า
รับหน้าที่
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ทาํ เป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ าร
ลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้บริษัท
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกให้พน้ จากตําแหน่งสามารถชีแ้ จงถึง
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สาเหตุดงั กล่าว ให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้
ในกรณี ท่ี ต ํา แหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ื น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
5. การประชุม
ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคําสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้
มี การประชุมผ่านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่ เดียวกันสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเข้าร่วม
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ
ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา
309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบ
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และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
7.2 ในการปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ข้อสงสัยว่ามี รายการหรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีส่งิ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุ งภายในเวลาที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาเป็ นส่วนหนึ่งของการมี ระบบการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate
Governance) โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิ บตั ิและการดําเนินการ
ด้า นบรรษัท ภิบ าลของเอสซีจ ีต อ่ คณะกรรมการบริษ ัท รวมทัง้ มีห น้า ที ่พ ิจ ารณาสรรหาผู ท้ ี ่ม ีค ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมมาดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท แทนกรรมการบริ ษั ท ที่ ค รบวาระหรื อ ในกรณี อ่ื น ๆ ดัง นั้น
คณะกรรมการบริ ษั ทจึ ง ได้มี ม ติ ก ํา หนดกฎบัต รคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาฉบับ นี ข้ ึน้ เพื่ อให้
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิ บาลของเอสซี จี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ
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1.2 เสนอแนะแนวปฏิบตั ิดา้ นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่ คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ ให้คาํ แนะนําแก่
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
1.3 ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิ
บาลของเอสซีจี
1.4 พิ จ ารณาทบทวนแนวปฏิ บัติ ดา้ นบรรษั ท ภิ บาลของเอสซี จี ใ ห้เ หมาะสมกับ การดํา เนิ น ธุ รกิ จ และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณา
ปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
1.5 กํากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ
1.6 พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้ การมี ผลประโยชน์ขัดแย้งที่ อาจ
เกิดขึน้ ในการปฏิบตั หิ น้าที่
1.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
1.8 พิจารณาจัดทําแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู ้ ทักษะ แก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ มาตรฐาน ความเสี่ยง
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้
จัดทําแบบความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) เพื่อพิจารณาความหลากหลายของ
กรรมการให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
1.9 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ ติดตามและสรุ ปผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนําไปปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและเสริมสร้างความรู ้
ความสามารถของกรรมการบริษัท
1.10 รายงานความคื บ หน้า และผลการปฏิ บัติ ง านต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุก ครั้ง หลัง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสมํ่าเสมอ
1.11 กําหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคัดเลื อกบุค คลที่ มี คุณ สมบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกําหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูม้ ี คุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รบั มอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
โดยคํา นึ ง ถึ ง ความหลากหลายในโครงสร้า งคณะกรรมการ ทั้ง ในด้า นความรู ้ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กับบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1.12 จัด ทํา แผนสื บ ทอดตํา แหน่ ง กรรมการผู้จัด การใหญ่ และคณะจัด การของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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1.1.3 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เป็ นประจําทุกปี
1.1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นประจําทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมิน
ตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment)
1.1.5 ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับ มีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.1.6 ปฏิบตั หิ น้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิ บัติ งานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหามี อ าํ นาจเรี ยกสั่งการให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หาก
เห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาอาจได้รั บ แต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.1 เป็ นกรรมการบริษัท
3.2 มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องบรรษัทภิบาลเป็ นอย่างดี
3.3 มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นํามาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
3.4 สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ท่ี ไ ด้รับ
มอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
3.5 มี ความเป็ นกลางในการสรรหาและคัดเลื อกบุคคลผู้ท่ี ส มควรได้รับการเสนอชื่ อให้ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณี อ่ืน ๆ รวมทัง้ จัดเตรียมข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตาม
วาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทั้งนี เ้ มื่ อครบกําหนดออกตามวาระก็ อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ด าํ รง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการบรรษั ทภิ บ าลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ท าํ เป็ น หนัง สื อ ยื่ น ต่อประธาน
กรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีท่ีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่ พ ้น จากตํา แหน่ ง ต้อ งอยู่ รัก ษาการในตํา แหน่ ง เพื่ อ ดํา เนิ น งานต่ อ ไปพลางก่ อ นจนกว่ า
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ท่ีตาํ แหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตุอ่ื นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แทน เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่
เข้าเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งตนแทน
5. การประชุม
ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาหรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคําสั่งของประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แจ้งไปยังกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วน
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา หรือ
ประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ใน
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สถานที่ เ ดี ย วกัน สามารถประชุม ปรึ ก ษาหารื อ และแสดงความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น ได้ โดยปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสี ย งชี ข้ าด กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาซึ่ ง มี ส่ ว นได้เ สี ย ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผล
สมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็ นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนทําหน้าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง
ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ รวมทัง้ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของคณะ
จัดการเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลตอบแทนฉบับนี ข้ ึน้ เพื่ อให้กรรมการพิจ ารณาผลตอบแทนทุกคนตระหนักถึง หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตน และปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
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1.1 เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุด
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ ซึ่งรวมถึงโบนัสประจําปี และเบีย้ ประชุม
1.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่ง
รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจําปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะจัดการเป็ นรายบุคคล ในกรณี ท่ีเห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ ปรึกษาเพื่อให้คาํ แนะนําการ
ดําเนินโครงการ
1.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็ นรายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เพื่อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
1.5 พิจารณางบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจําปี ของ
พนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
1.6 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทัง้ คณะจัดการเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจีเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนชัน้ นําอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้เอสซีจีรกั ษาความเป็ นผูน้ าํ ในตลาด
ธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
1.8 รายงานความคื บ หน้า และผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ง หลัง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
1.9 ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
1.10 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ปิ รับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.11 ปฏิบตั หิ น้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตหน้ าที่ ให้คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนมี อ ํานาจเรี ยก สั่ ง การให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็น
ว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
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2. องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ประธานกรรมการพิจาณาผลตอบแทนอาจได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3.1 เป็ นกรรมการบริษัท
3.2 มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
นํามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน
3.3 สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่ ท่ี ได้รบั
มอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระ
ในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทัง้ นีเ้ มื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาผลตอบแทนพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1)
ลาออก
2)
ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามกฎบัตรนี ้
3)
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนคนใดจะลาออกจากตํา แหน่ ง ให้ท าํ เป็ น หนัง สื อ ยื่ น ต่อ ประธาน
กรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณี ท่ี ก รรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนพ้น จากตํา แหน่ ง ทั้ง คณะ ให้ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนที่ พ ้น จากตํา แหน่ ง ต้อ งอยู่ รัก ษาการในตํา แหน่ ง เพื่ อ ดํา เนิ น งานต่ อ ไปพลางก่ อ นจนกว่ า
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทน เพื่อให้
กรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนมี จ าํ นวนครบตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท กําหนด โดยบุคคลที่ เ ข้า เป็ น
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพี ยงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนซึ่งตนแทน
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5. การประชุม
ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
หรือประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 5 ครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนให้ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรือเลขานุการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนโดยคํา สั่ งของประธานกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน
แจ้งไปยังกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรีบด่วน
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรือประธาน
ในที่ ประชุมอาจกําหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่
เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาํ หนด
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ท่ี ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ไ ด้ ให้กรรมการพิจ ารณาผลตอบแทนซึ่ง เข้าร่วมประชุม เลื อกกรรมการพิจ ารณา
ผลตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผล
สมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทุกคนได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพีอ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
เอสซีจีม่งุ มั่นดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในประเทศที่
เอสซีจีลงทุน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
สมดุล ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่ อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (คณะกรรมการกิจการสังคมฯ) ฉบับนีข้ ึน้ เพื่ อให้กรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนตระหนัก ถึง หน้า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ ด้านกิจการสังคมเพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี
1.2 ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ
ตามนโยบายและเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
1.3 รายงานความคื บ หน้า และผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ภายหลัง ที่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ อย่างสมํ่าเสมอ
1.4 ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ และรายงานผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
1.5 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.6 ปฏิบตั หิ น้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ใ ห้คณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ มี อ ํานาจเรี ยกสั่ งการให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฏบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
กิจการสังคมฯ อาจคําขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี
ความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
บริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีองค์ประกอบดังนี ้
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2.1 คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และฝ่ ายจัดการของเอสซีจี
ไม่เกิน 3 คน โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นกรรมการกิจการสังคมฯ โดยตําแหน่ง
2.2 กรรมการกิจการสังคมฯ ต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ อาจได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกิจการ
สังคมฯ
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการกิจการสังคมฯ
3.1 เป็ นกรรมการบริษัทหรือฝ่ ายจัดการของเอสซีจีตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
3.2 มีความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นอย่างดี
3.3 มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสากล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงนโยบายด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาพรวมของ
เอสซีจี
3.4 สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย
ได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการกิจการสังคมฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีเ้ มื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกิจการสังคมฯ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1)
2)
3)

ลาออก
ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการกิจการสังคมฯ ตามกฎบัตรนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง

กรรมการกิจการสังคมฯ คนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ทาํ เป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท
ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณี ท่ี กรรมการกิ จการสังคมฯ พ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการกิ จการสังคมฯ ที่ พน้ จาก
ตําแหน่งต้องอยูร่ กั ษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไชชปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสังคมฯ ชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ท่ี ตาํ แหน่งกรรมการกิจการสังคมฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่ง ตัง้ บุคคลที่ มี คุณ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ น กรรมการกิ จ การสัง คมฯ แทน เพื่ อให้
กรรมการกิ จการสังคมฯ มี จาํ นวนครบตามที่ คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการ
กิจการสังคมฯ แทนอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งตนแทน

35

5. การประชุม
ให้มี ก ารประชุม คณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ ตามที่ ค ณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ หรื อ ประธาน
กรรมการกิจการสังคมฯ เห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัง้
ในการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ ให้ประธานกรรมการกิ จ การสั ง คมฯ หรื อเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกิ จการสังคมฯ โดยคําสั่งของประธานกรรมการกิ จการสังคมฯ แจ้งไปยังกรรมการกิ จการ
สังคมฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ หรือประธานในที่ประชุม
อาจกําหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนด
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ควรจัดให้มีการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการกิ จการสังคมฯ ต้องมี กรรมการกิ จการสังคมฯ เข้าร่วมประชุมรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการกิจการสังคมฯ ทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการกิจการสังคมฯ ไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการกิจการสังคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานใน
ที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกิจการสังคมฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึน้ อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี ข้ าด
กรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือน
หนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมฯ ปฏิบตั หิ น้าที่โดยไม่มีคา่ ตอบแทนใด ๆ
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กฎบัตรสํานักงานตรวจสอบ

(มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 131 (2/2563) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2563)
กฎบัตรนีจ้ ดั ทําโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน อํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนแนวทางการดําเนินการและการปฏิบตั งิ านของสํานักงานตรวจสอบ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ และพนักงานทุกระดับของเอสซีจี มีความเข้าใจ โดยสรุปในเรื่องดังต่อไปนี ้
พันธกิจ
สํานักงานตรวจสอบมีพนั ธกิจในการเสริมสร้าง ป้องกัน และรักษาคุณค่าขององค์กรโดยการให้ความเชื่อมั่น
ตามความเสี่ยงอย่างเที่ยงธรรม การให้คาํ แนะนําและเข้าใจธุรกิจในเชิงลึก สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์
ขององค์กร
นิยาม
สํานักงานตรวจสอบมีภารกิจในการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และการบริการให้คาํ ปรึกษา
(Consulting Service) อย่างเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุ งการดําเนินงานของบริษัทในเอสซีจี
โดยสํานักงานตรวจสอบมีส่วนช่วยให้ธุรกิจในเอสซีจีบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีกาํ หนดด้วยการประเมินและปรับปรุ ง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกํากับดูแล
กิจการโดยใช้วิธีการที่เป็ นระบบและมีแบบแผน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
สํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ ดังนี ้
ด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัตงิ าน และการควบคุมภายใน
1. ตรวจสอบให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการ
จัดทําและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใสและเชื่อถื อได้ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทัง้ การพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงและการเลือกใช้นโยบายการบัญชีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบรายการที่เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ประเมิ น ระบบการบริหารความเสี่ ยงและกระตุน้ ให้บริษัท ในเอสซี จี บริห ารความเสี่ ยงอย่างเป็ นสากล
สามารถบ่งชี ถ้ ึงความเสี่ ยงที่ สาํ คัญ และได้จดั การความเสี่ ยงอย่างมี ประสิทธิ ภาพ มี ดชั นี ชีว้ ัดที่ เ หมาะสม
รวมทัง้ การกําหนดสัญญาณเตือนภัย และตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
การบริหารความเสี่ ยง การควบคุม กํากับดูแล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อ มูล และระบบ
เครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
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4. ประเมิ น ประสิ ทธิ ผลของการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมิ นความเสี่ ยง การ
ควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ รวมทัง้ ทบทวนการประเมินแบบประเมิ น
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน ให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนว
ร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ านเพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการกํากับดูแลที่ดี
6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ าน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจที่สาํ คัญของบริษัทในเอสซีจี มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายที่เป็ นสาระสําคัญ มีการประเมินภาพรวมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ที่เข้าตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ COSO 2013
8. ตรวจสอบการทุจริตและข้อร้องเรียนเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อกําหนดของกฎหมายและกําหนดแนว
ทางการแก้ไขและป้องกันการทุจริต
9. กําหนดและพัฒนาระบบเชิงป้องกันและวิธีการตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทในเอสซีจีใน
แนวทางเชิงป้องกันให้เกิ ดประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรยิ่งขึน้ โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท รวมทัง้ กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ
ด้านอื่น ๆ
10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนรวมทัง้ ประสานงาน
กับผูส้ อบบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาและลงนามเพื่อเปิ ดเผย
ในรายงานประจําปี ของบริษัท
12. จัดทํางบประมาณและกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตั ิ
13. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ในกรณีท่ี
มีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัท
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
15. ปฏิ บัติ การอื่ นใดตามที่ กฎหมายกําหนด หรื อคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อคณะกรรมการตรวจสอบจะ
มอบหมาย
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ขอบเขตการตรวจสอบ
สํานักงานตรวจสอบรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อยที่เอสซีจีมีอาํ นาจควบคุม
ส่วนบริษัทร่วมทุนและบริษัทอื่นจะตรวจสอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ ายบริหาร
ระดับสูงของแต่ละธุรกิจหรือกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกํากับดูแลกิจการของเอสซีจีเพียงพอมีประสิทธิ ภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ ทัง้ นีส้ าํ นักงาน
ตรวจสอบยังมีส่วนในการเสนอให้มีการปรับปรุ งในทุก ๆ ด้าน เช่น การควบคุมทางการบริหาร โอกาสในการสร้าง
กําไร รวมทัง้ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ในเรื่องต่อไปนี ้
1. มีการระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
2. การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย
2.1 ข้อมูลด้านการเงิน การบริหาร และการปฏิบตั งิ านที่สาํ คัญถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
2.2 การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตั ิ รวมทัง้ กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 การจัดหาสินทรัพย์ได้มาอย่างประหยัด ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้องกันอย่างเพียงพอ
อํานาจในการตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบอาวุโส และผูต้ รวจสอบได้รบั อนุมตั ิและมีอาํ นาจในการเข้าถึงข้อมูล
ระบบงาน และบุคคลของบริษัท ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ฝ่ ายจัดการทุกระดับของบริษัทในเอสซี จีมีหน้าที่ สนับสนุนให้การปฏิ บัติงานของสํานักงานตรวจสอบบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อเอสซีจี
เอกสารและข้อมูลใด ๆ ซึ่งผูต้ รวจสอบได้มา หรือรับรู จ้ ากการตรวจสอบจะถูกรักษาไว้เ ป็ นความลับและไม่
เปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่นใดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูม้ ีอาํ นาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามกฎหมาย
การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
1. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ควบคุมและบริหารให้มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และ
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ ายจัดการของบริษัทที่ เข้าตรวจสอบ และจัดทํารายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะจัดการเอสซีจีและคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับงานด้านการบริหารให้ผอู้ าํ นวยการ
สํานักงานตรวจสอบรายงานต่อ ชจญ-การเงินและการลงทุน
2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่กาํ หนดและควบคุมให้มีระบบการติดตาม ผลการตรวจสอบ และสร้าง
ระบบงานเชิงป้องกัน
ความเป็ นอิสระและความเทีย่ งธรรม
1. กิจกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นอิสระจากอิทธิพลอื่นใดทัง้ ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ ตอน ระยะเวลา และเนือ้ หา
ของรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และ
แผนการตรวจสอบที่วางไว้
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2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบอาวุโส และผูต้ รวจสอบต้องมีทศั นคติท่ีเป็ นกลาง ไม่ลาํ เอียง ไม่มี
อคติ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
3. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบอาวุโส และผูต้ รวจสอบควรละเว้นการตรวจสอบงานที่ตนเองเคย
รับผิดชอบมาก่อน การที่ผตู้ รวจสอบอาวุโสหรือผูต้ รวจสอบให้ความเชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่เคยรับผิดชอบในรอบปี
ที่ผา่ นมา อาจพิจารณาได้วา่ เป็ นเหตุบ่นั ทอนความเที่ยงธรรม
4. กรณีท่ีความเป็ นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอน ควรเปิ ดเผยรายละเอียดของเหตุบ่ นั ทอนดังกล่าวต่อ
ผูเ้ กี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิ ดเผยขึน้ อยูก่ บั เหตุบ่นั ทอนที่เกิดขึน้
คุณสมบัตขิ องผู้ตรวจสอบภายใน
1. มีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
2. มีความรู แ้ ละความเข้าใจในหลักการเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง สําหรับผูต้ รวจสอบด้านสารสนเทศจะต้องมีความรู ใ้ นการควบคุมและเทคนิคในการตรวจสอบ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
3. มี การพัฒนาความรู ค้ วามสามารถทางวิ ชาชี พ ประสิทธิ ผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. มี มนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ รับฟั งความคิดเห็ นของผู้อ่ื น และให้ค าํ แนะนําที่ เป็ นประโยชน์กับเอสซี จี แ ละ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. มีความเป็ นอิสระและไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรื่องที่ตรวจสอบ
จรรยาบรรณ
ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ โดยยึดถื อตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ คือ
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
4. ความรู ค้ วามสามารถ (Competency)
5. ความโปร่งใส (Transparency)
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิชาชีพ
การปฏิบตั งิ านของสํานักงานตรวจสอบจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน

40

สวนที่ 3
นโยบายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตต
ิ าม
หลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
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ส่วนที่ 3 นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัตติ ามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตสิ าํ หรับกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการกําหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัท
1. หลักการ
การสรรหาและคัด เลื อ กกรรมการถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามสํา คัญ อย่ า งยิ่ ง ตามหลัก บรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการกําหนดคุณสมบัติ
และการสรรหากรรมการบริษัทขึน้
2. นโยบายการกําหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กําหนด และข้อบังคับของบริษัท และควรมี ความหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู แ้ ละความ
ชํานาญเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท ตลอดจนไม่จาํ กัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ
ศาสนา ประเทศต้นกําเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม เป็ นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ี
ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผูถ้ ื อหุน้ และสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ซึ่งจะช่วยนําพาให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน
3. การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัท ภิ บาลและสรรหาพิจ ารณาสรรหาบุค คลที่ มี
คุณ สมบัติเ หมาะสมเป็ น กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกําหนดออกตามวาระหรื อ กรณี อ่ื น ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีพืน้ ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์
กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทัง้ มีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยควรคํานึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี ้
3.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ ่ี จะ
คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- ความมีวฒ
ุ ิภาวะและความมั่นคง เป็ นผูร้ บั ฟั งที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
- ยึดมั่นในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญ
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3.2 ความรูค้ วามชํานาญที่ตอ้ งการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านที่
จําเป็ นต้องมีในคณะกรรมการ และจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่ อบุคคลที่
เหมาะสมเป็ นกรรมการ ความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกําหนด
กลยุทธ์และนโยบาย รวมทัง้ กํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
- ความรูท้ างบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่ง รวมถึ ง การบริหารจัดการด้านทรัพ ยากรบุคคล (Organization and
Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกําหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategic Planning)
- ความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็ นต่อ
บริษัทในระยะ 3 – 5 ปี ขา้ งหน้า เช่น ความรูเ้ กี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจยั และ
พั ฒ นา (Research and Development) การควบรวมกิ จ การ (Merger & Acquisition) ทั ก ษะด้า น
เทคโนโลยี / Cybersecurity การบริ ห ารจัดการข้อมู ล (Data Management) ธุ รกิ จ ค้าปลี ก (Retail
Business) ซัพพลายเชน (Supply Chain) สุขภาพและความปลอดภัย และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการองค์กรระดับภูมิภาค/หรือระดับโลก ฯลฯ
3.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายังอาจพิจารณากําหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัตอิ ่ืน ๆ ของกรรมการทัง้
คณะ เช่น เพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นกําเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ฯลฯ
4. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม
กรณีท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้เป็ นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
วัตถุประสงค์
กรรมการบริษัทเป็ นผูน้ าํ องค์กรที่มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญมาก เพื่อให้การสรรหา
และคัดเลือกกรรมการมีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิท่ีชดั เจน เป็ นระบบแบบแผนและโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายการ
กําหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท และหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เพื่อสามารถสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ขนึ ้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนรวม 4 ขัน้ ตอน มีรายละเอียดดังนี ้
1. การวางแผน
เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณากําหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ และในเวลาที่เหมาะสม
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดงั ต่อไปนีแ้ ละเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา
- ทบทวนความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skill Matrix

2.

- จัดเตรียมตารางกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งรวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของ
กรรมการแต่ละคน
- ทบทวนการกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษัท
- รวบรวมแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท ข้อกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้อง
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เสนอกําหนดเวลาในการดําเนิ น การเพื่ อให้ส อดคล้องกับกําหนดเวลาประชุม ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การสรรหารายชื่อ

การสรรหารายชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมเข้ารับ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการใหม่ควร
พิจารณาจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้
2.1 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท
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ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอให้กรรมการ
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจภายในเวลาที่กาํ หนด
2.2 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้มีกระบวนการที่จะทําให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถมีสว่ นร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ
และมั่นใจได้ว่าผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเลือกตัง้ กรรมการที่เป็ นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตน
ได้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่กาํ หนด โดยคณะกรรมการ
บรรษั ทภิ บาลและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจ ารณาเสนอให้ท่ี ประชุม คณะกรรมการบริษัท อนุมัติช่วงเวลาที่
เหมาะสมและเพี ยงพอต่อการพิจารณาคัดเลื อกและเสนอเลื อกตัง้ ในขัน้ ตอนต่อไป ซึ่งเลขานุการ
บริษัทจะดําเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบถึงช่วงเวลาและรายละเอียดต่างๆ รวมทัง้ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท
2.3 การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ
เลขานุการบริษัทรวบรวมรายชื่ อบุคคลที่ มี ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรายชื่ อกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณา
3. การคัดเลือก
เลขานุการบริษัทรวบรวมรายชื่อที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 2 เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาพิจารณา
ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย) จะพิจารณาความ
เหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม
เป็ นกรรมการใหม่จากรายชื่ อในขัน้ ตอนที่ 2 ที่ สอดคล้องกับนโยบายการกําหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู ้ ความชํานาญ หรื อประสบการณ์ท่ี จ ะให้ข้อแนะนําอัน จะเป็ น ประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และ
นโยบายการดําเนิ นธุ ร กิ จ ตามแนวทางการพัฒ นาอย่างยั่ง ยื น เพื่ อเสนอให้ท่ี ประชุม คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณา
ทัง้ นีเ้ ลขานุการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ที่เกี่ยวกับการเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
และคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการอิสระ
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4.

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่ อ
ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรือกรรมการที่เหมาะสม
ติดต่อทาบทามบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และรายงาน
ความคืบหน้าผลการทาบทามบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ/ พิจารณา
จากนัน้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งเรื่องที่ จะขออนุมัติท่ี ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจําปี ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
รวมทัง้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ลงบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกระหว่างกาล
ดําเนิ น การตามกระบวนการเช่น เดี ยวกับการเลื อกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาเลื อกตัง้ กรรมการ โดยไม่ตอ้ งเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้
อนึ่ง ในกรณี ท่ี กรรมการที่ ลาออกระหว่างกาลคงเหลื อวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการน้อยกว่า 2
เดือน กฎหมายกําหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนัน้
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ข้อกําหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุ งข้อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
ซึ่ง มีค วามเข้ม งวดกว่าหลักเกณฑ์ข องคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) โดยกรรมการอิ ส ระ (Independent
Director) ของบริษัท ต้องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี อาํ นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถื อหุ้นของผู้ท่ี เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่ น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุม ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจ ารณญาณอย่างอิส ระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่ อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
ทัง้ นี ก้ ารคํานวณภาระหนี ด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธี การคํานวณมูล ค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํา นาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ าํ นาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ ว นของสํา นัก งาน
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สอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่ มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มี นัยกับกิ จการของบริษัท บริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงิ นเดือนประจํา หรือถื อหุน้ เกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของบริษัท อื่ นซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เ คยต้อ งคํา พิ พ ากษาว่ า ได้ก ระทํา ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานอง
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายนัน้
ทัง้ นีใ้ นความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
ทัง้ นี ้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective
Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณีท่ีบคุ คลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาํ หนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคย
มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิ นมูลค่าดังกล่าว ก็ ต่อเมื่ อบริษัทได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
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นโยบายการกําหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส หลากหลาย และมีจาํ นวนกรรมการ
อิสระมากพอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคณ
ุ สมบติเป็ นกรรมการอิสระให้มี
ไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด

นโยบายกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนทีก่ รรมการสามารถไปดํารงตําแหน่งได้
เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรกําหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไม่เกิน 4 บริษัท

นโยบายการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องนโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับพนักงานเป็ นกรรมการหรือใช้เวลาของ
บริษัททํางานในสถาบันนอกเอสซีจี ดังนี ้
1. คณะกรรมการไม่ขัดข้องในกรณี เข้าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรของภาครัฐ บาลซึ่งไม่ได้ตงั้ ขึ น้ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของพรรคการเมือง เพราะถือเป็ นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
2. คณะกรรมการไม่ขดั ข้องในกรณีเข้าร่วมเป็ นกรรมการในองค์การของภาคเอกชนที่ตงั้ ขึน้ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมจัดการธุรกิจ ฯลฯ
3. หากเป็ นองค์การภาคเอกชนที่ตงั้ ขึน้ เพื่อการค้าและไม่ขดั กับผลประโยชน์ของเอสซีจี และไม่ใช้เวลาอัน
จะเป็ นผลเสียแก่บริษัท

นโยบายกําหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
กําหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี ควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจํานวนครัง้ ของการประชุมทัง้ ปี
ในกรณีมีเหตุจาํ เป็ นที่ทาํ ให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในครัง้ ใดได้
ให้กรรมการคนนัน้ แจ้งเหตุจาํ เป็ นดังกล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อนการประชุมครัง้ นัน้
ทัง้ นี ้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ ให้หมายความรวมถึงการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงกรรมการที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความ
คิดเห็นระหว่างกันได้
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กระบวนการจัดทําแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ
การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั ต้องเผชิญกับการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีท่ีรวดร็ว เพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงั กล่าว และรองรับกับการเติบโตของเอสซีจีได้อย่างยั่งยืน กรรมการบริษัทในฐานะผูน้ าํ
องค์กร ควรได้รบั การเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่ อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้
กําหนดกระบวนการจัดทําแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษั ทอย่ างเป็ นระบบ มี ขั้นตอน และเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ดังนี ้
ขั้นตอน
สิ่งทีต่ ้องดําเนินการ
1
กํา หนดจํา นวน/สั ด ส่ ว นกรรมการที่ มี ทั ก ษะ ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ใ นโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการบริษัทที่ บริษัทต้องการ โดยพิจารณาให้
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แผนธุ ร กิ จ ระยะปานกลาง
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของเอสซีจี รวมทัง้ หลักบรรษัทภิ
บาล ข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2
ประเมินตนเองในเรื่องต่อไปนี ้
2.1 ทักษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีมีตาม
Board Skill Matrix
2.2 ความต้องการพัฒนาความรู แ้ ละประสบการณ์ในเรื่องที่
สนับสนุนการดําเนิ นธุ รกิ จของเอสซี จี และการปฏิ บัติ
หน้าที่กรรมการ
3
จัดทําข้อมูลดังต่อไปนี ้
3.1 ทะเบียนประวัตกิ ารฝึ กอบรม การเสวนา ของกรรมการแต่ละคน
ตารางเปรียบเทียบระหว่างจํานวน/สัดส่วนกรรมการที่มี
3.2 ทักษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ี บริษัท
ต้องการกับที่มีอยู่
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ผู้รับผิดชอบ/อนุมัติ
กําหนดเวลา
คณะกรรมการ
พฤษภาคม - มิถนุ ายน
บรรษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการแต่ละคน

กรกฎาคม – สิงหาคม

เลขานุการ
พฤศจิกายน - ธันวาคม
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

ขั้นตอนที่
สิ่งทีต่ ้องดําเนินการ
4
จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ โดย
เน้นในเรื่องที่กรรมการบริษัทยังขาดอยู่หรือเรื่องที่อยู่
ในความสนใจของกรรมการ ดังต่อไปนี ้
4.1
แผนฯ สําหรับคณะกรรมการ เช่น การรวบรวมข้อมูล
ที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ให้กรรมการทราบ การ
จัดเสวนาให้กรรมการร่วมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น
การจัดให้กรรมการเยี่ ยมชมกิ จการหรือนิทรรศการ
ภายในเอสซีจี
แผนฯ สําหรับกรรมการรายบุคคล เช่น การจัดให้เข้า
4.2
รับการอบรม หรือสัมมนาที่หน่วยงานภายนอกจัด
5
ดําเนินการตามแผนฯ ที่ได้รบั อนุมตั ิ
6

ผู้รับผิดชอบ/อนุมัติ
กําหนดเวลา
เลขานุการ
พฤศจิกายน คณะกรรมการ
ธันวาคม
บรรษัทภิบาลและสรรหา
เสนอให้ท่ีประชุม
คณะ กรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาพิจารณา
ก่อนเสนอขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนฯ และขอข้อคิดเห็น กรรมการและ
จากกรรมการเพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ในปี เลขานุการ
ต่อไปให้ดีย่ิงขึน้
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
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มกราคม - ธันวาคม
ปี ถดั ไป
พฤศจิกายน –
ธันวาคม ปี ถดั ไป

นโยบายการจัดการข้อมูลภายในทีม่ ีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)

ในการดําเนินธุรกิ จของเอสซีจี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซี จี และผูเ้ กี่ ยวข้องจะต้องพิจารณาและ
รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิ ดเผยต่อผูถ้ ื อหุน้ ผูล้ งทุน หรือ
สาธารณชนทั่วไปได้ ดังนัน้ การใช้ขอ้ มูลภายในของเอสซีจีจงึ เป็ นเรื่องที่สาํ คัญที่ตอ้ งมีการจัดการอย่างเหมาะสม
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลรั่วไหล อาจถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถกู ต้อง และเป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจาก
จะเป็ นความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้วย
ปั จจุบนั เอสซีจีมีแนวทางการจัดการข้อมูลภายในที่ใช้ปฏิบตั ิอยู่ในเอกสารหลายแห่ง เช่น จรรยาบรรณเอสซีจี
คู่มื อบรรษั ทภิ บาลเอสซี จี ข้อบัง คับพนักงาน และมาตรการกํากับดูแลต่าง ๆ และเมื่ อปี 2559 กฎหมาย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ฉ บับ ใหม่ ไ ด้มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลัก เกณฑ์ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกั บ ข้อ มู ล ภายใน
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการรวบรวมหลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ในเรื่องนีข้ ึน้ และจัดทําเป็ น
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่ มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ฉบับนีข้ ึน้ เป็ นลายลักษณ์อักษร โดยให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจีทกุ คน ถือปฏิบตั แิ ละสื่อสารอย่างถูกต้อง
นโยบาย
1. เอสซีจียดึ มั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ในทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปหรือจะเข้าไปดําเนินธุรกิจ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั หิ น้าที่ซ่งึ รู ห้ รือครอบครองข้อมูลภายใน
ของเอสซีจีตอ้ ง
2.1 เก็บรักษาข้อมูลภายในของเอสซีจีดว้ ยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูล
ภายในของเอสซีจีร่วั ไหลออกไปภายนอก
2.2 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันการที่ขอ้ มูลภายใน
อาจถูกนําไปใช้ไม่วา่ จะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่ืน
เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจีหรือบริษัท
จดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน หรืออาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจี บุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั หิ น้าที่ซ่งึ รูห้ รือครอบครองข้อมูลภายในของ
เอสซี จี ต ้อ งไม่ ซื ้อ หรื อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกั บ ข้อ มู ล ภายในที่ ยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ ประชาชน
ซึ่งเป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่นที่ซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยไม่ทราบข้อมูลภายใน
4. เอสซีจีตอ้ งมีมาตรการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนและหลังการเปิ ดเผยข้อมูลภายใน(Blackout
Period)* เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
5. เอสซี จีตอ้ งจัดให้มีระบบการจัดการข้อมูลภายในที่ ทาํ ให้ม่ นั ใจได้ว่าข้อมูลภายในจะไม่ร่ วั ไหล และถูก
นําไปใช้ประโยชน์ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
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6. ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาํ จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ
แนวปฏิบตั กิ ารจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
7. การไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนีถ้ ือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี

มาตรการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของเอสซีจี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรส หรือผูท้ ่ีอยู่
กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
นอกจากนีใ้ นกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้
คู่สมรส หรือผูท้ ่ีอยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพ ย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซี จี หรือบริษัทจดทะเบียนอื่ นที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทาํ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมดแล้ว
----------------------------------------------หมายเหตุ หากมีการใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยเป็ นการเอา
เปรียบบุคคลอื่น (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ บุคคลที่กระทําการดังกล่าวมี
ความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอาจมีโทษ ดังนี ้
1. โทษทางอาญา
จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 500,000 -2,000,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
2. มาตรการลงโทษทางแพ่ง
- ค่าปรับเป็ นเงินไม่เกิน 2 เท่า ของประโยชน์ท่ีได้รบั หรือพึงได้รบั แต่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า 500,000 บาท ในกรณี
ที่ไม่สามารถคํานวณผลประโยชน์ได้ ให้ปรับตัง้ แต่ 500,000 - 2,000,000 บาท
- ชดใช้เงินในจํานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ท่ีได้รบั หรือพึงได้รบั
- ห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
- ห้ามเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
- ชดใช้คา่ ใช้จา่ ยจากการตรวจสอบการทําความผิดให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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3.2 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารจัดการองค์กร

นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของเอสซีจี
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อเป็ นทิศทางใน
การกํากับดูแลการปฏิ บัติงานของเอสซี จี เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจในการปฏิ บัติงานได้อย่างเหมาะสมโดยเอสซี จี
คาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต น่าเชื่อถื อ ยึดมั่นในอุดมการณ์ 4 คือ “ตัง้ มั่นใน
ความเป็ นธรรม มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็ น
แนวทางสําคัญในการปฏิ บตั ิงาน อยู่บนพื น้ ฐานการประพฤติปฏิ บตั ิท่ี ดีตามหลักจรรยาบรรณเอสซี จี รวมทั้งมี
คุณธรรมการเป็ นพลเมืองดีของทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
ที่ จะมีผลกระทบต่อเอสซีจี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจี และความเชื่ อมั่นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ดังนัน้ จึงได้มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน ดังนี ้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจีทกุ คนต้องยึดมั่นที่จะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ซึ่งครอบคลุมถึง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท ข้อปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ าน ข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ีดี รวมถึงพันธสัญญาต่อสังคม ในทุกประเทศที่เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจ
2) การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ิตามกฎหมายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็ นเรื่องจําเป็ นที่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซี จีทุกคนต้องเคารพและปฏิ บตั ิตาม การทํา
ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจึงเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
3) การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการปฏิ บัติ ง านที่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน
เอสซีจีทกุ คนต้องปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู ค้ วาม
เข้าใจ มีการกําหนดแนวทาง และกํากับดูแลให้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ สร้างความตระหนักรู แ้ ละ
สืบทอดวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจีให้เข้มแข็ง
4) เอสซีจีม่งุ เน้นให้มีระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และพันธสัญญาต่อ
สังคมที่สาํ คัญที่คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีหรือกลุ่มธุรกิจกําหนด โดยจัดให้มีกระบวนการที่ใช้
ในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทัง้ มีการปรับปรุ งระบบดังกล่าว
ให้ดีขึน้ อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นธุ รกิ จทั้งภายใน ภายนอก และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้
5) พนักงานเอสซีจีท่ีรายงานหรือให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการกระทําที่เป็ นหรืออาจเป็ นการละเมิดกฎหมายและ
พันธสัญญาต่อสังคมที่สาํ คัญจะได้รบั ความคุม้ ครองตามนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่
พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสของเอสซีจี (SCG Whistleblowing Policy)
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แนวปฏิบัตกิ ารกํากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
การเสริมสร้างและสนับสนุนระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน จะทําให้ม่ ันใจได้ว่าการดําเนินธุรกิจ
ของเอสซีจีมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐานการ
ทํางานที่จะช่วยป้องกันการเกิ ดความไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิผล รวมทัง้ มีการปรับปรุ ง
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านประจําวันได้อย่างเหมาะสม ควรดําเนินการดังนี ้
1) การกําหนดขอบเขตของเรื่องและผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องในการจัดทําและนําระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานไป
ปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหารพิจารณากําหนดขอบเขตของกฎหมายและพันธสัญญาต่อสังคมที่สาํ คัญที่จะนําไปจัดทํา
ระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และระบุบคุ คล หน่วยงาน กิจกรรม หรือพืน้ ที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ตอ้ งจัดทํา
ระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านและนําระบบฯ นีไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2) การจัดให้มีมาตรฐานการทํางาน
2.1) ผูเ้ กี่ยวข้องรวบรวมกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องตามขอบเขตที่ผบู้ ริหารกําหนดในข้อ 1)
2.2) จัดให้มีมาตรฐานการทํางานที่ ใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บัติง านที่ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ี ต ้อง
ปฏิบตั ติ าม
3) การกํากับดูแลและการปรับปรุงสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านประจําวัน
3.1) ควบคุมการทํางานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการทํางานที่กาํ หนด
3.2) เฝ้าติดตาม (Monitoring) และตรวจประเมิน (Audit) การทํางาน เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้มีการดําเนินการ
ตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.3) รายงานการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ใ ห้กับผูท้ ่ี มี อาํ นาจในการตัดสิ นใจและผู้เกี่ ยวข้อง เพื่อจัดการ
ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4) ปฏิ บตั ิการแก้ไข เมื่ อพบว่ามี เรื่องที่ ไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ เพื่ อแก้ไขเรื่องที่ ไม่สอดคล้องให้
ถูกต้อง ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ตามมา และป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นนั้ เกิดซํา้ ในอนาคต
3.5) บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยความเสี่ยงที่สาํ คัญต้องได้รบั การจัดการอย่าง
เหมาะสม ทันเวลา
3.6) ทบทวนการดําเนินงานด้านปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินงาน
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีตอ้ งการ
4) การสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ โดย
4.1) จัดสรรทรัพยากรที่จาํ เป็ น อย่างเพียงพอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์จะบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการ
4.2) พัฒ นาความรู ้ ความสามารถของพนัก งาน เพื่ อ ให้พ นัก งานมี ค วามสามารถที่ จ ะปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องอยูเ่ สมอ
4.3) สร้างความตระหนักรู แ้ ละวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยดําเนินการได้
หลายวิธี เช่น การสอนงาน การบอกเล่าประสบการณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ การจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง
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สําคัญต่างๆ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างค่านิยมและแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงจูงใจด้วย
ของรางวัลหรือสิ่งตอบแทน และการกําหนดมาตรการลงโทษที่เหมาะสม เป็ นต้น
4.4) จัดให้มี การควบคุม เอกสารและสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ นงานด้านการปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑ์ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเอกสารและสารสนเทศที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินงานมีความเหมาะสมกับ
การใช้งาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัยจากการสูญหาย เสียหาย ถูกแก้ไข สามารถรักษา
ความลับ ควบคุมการแพร่กระจาย และสะดวกต่อการค้นหาและจัดเก็บ
บทบาทและความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี และกํากับดูแลใน
ระดับ นโยบาย โดยมอบหมายให้ค ณะจั ด การบริ ห ารความเสี่ ย งเอสซี จี (SCG Risk Management
Committee) กํากับดูแลให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
กรรมการ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกที่ดี ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และกระตุน้ ให้
พนักงานทุกคนเห็นคุณค่าและความสําคัญของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจี
2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้มีกระบวนการควบคุมและติดตามการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของเอสซีจี รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
3) คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี (SCG Risk Management Committee) มีหน้าที่กาํ กับดูแลการนํา
นโยบายการกํากับดูแลการปฏิ บตั ิงานไปปฏิ บตั ิ โดยจัดให้มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่ มี
ประสิทธิ ภาพและเหมาะสม เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินงานของเอสซีจี เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยคณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีมีหน้าที่รายงานการไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท่ีมีผลกระทบกับเอส
ซีจีอย่างมีสาระสําคัญและความคืบหน้าในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4) ผูบ้ ริหารเป็ นผู้รับผิ ดชอบสําคัญ ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิ บัติอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง โดย
ผูบ้ ริหารต้องทําความเข้าใจในนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน แนวปฏิบตั ิ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงานของตน จัดให้มีการสื่อสาร สร้างจิตสํานึกที่ดี ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ กระตุน้
ให้พนักงานที่ อยู่ในความรับผิดชอบเห็นคุณค่าและความสําคัญของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ กําหนด
แนวทางและกํากับดูแลให้แน่ใจว่าพนักงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบได้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
อยูเ่ สมอ รวมทัง้ เป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจี
5) พนัก งานเอสซี จี ต ้อ งเข้า ใจบทบาท หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของตน ในการปฏิ บัติ ต ามนโยบาย
การกํากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้อง พนักงานเอสซีจีตอ้ งพัฒนาตนเองให้มีความรู ้
ความสามารถและความเข้าใจในหน้าที่ ท่ี ตนปฏิ บัติอย่างผู้รูจ้ ริง ตัง้ ใจและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ท่ี ไ ด้ร ับ
มอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั งิ าน
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ในกรณี ท่ี มีขอ้ สงสัยในการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ ให้สอบถามผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
ในกรณีท่ีพบการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ให้พนักงานเอสซีจี
ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่
กําหนดไว้ เช่น ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) เป็ นต้น และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเอสซีจีจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการ
กระทําที่ไม่ถกู ต้องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานตามที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ใน Whistleblowing Policy
6) หน่วยงานต่างๆ ต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งการกระทําที่ไม่ถกู ต้องหรือหลีกเลี่ยงการปฎิบตั ิตามกฎหมาย
และพันธสัญญาต่อสังคมที่สาํ คัญต่อเอสซีจีให้หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี หรือกลุ่ม
ธุรกิจทราบ ตลอดจนให้ความร่วมมืออื่นๆ กับหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์ในการ
สนับสนุนการแก้ปัญหา การป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ การปรับปรุงและยกระดับ
การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเอสซีจีให้ดีย่งิ ขึน้ โดยข้อมูลต่างๆ ที่แจ้งมานัน้ จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
และคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เป็ นสําคัญ
7) หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี หรือกลุ่มธุรกิจเป็ นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลการ
ปฏิ บัติ ง าน ให้ค าํ ปรึ ก ษา สนับ สนุ น ติ ด ตาม วิ เ คราะห์ข ้อ มู ล ประเมิ น และรายงานประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิ ผลของการกํากับดูแ ลการปฏิ บัติงาน เพื่ อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนิ นธุรกิ จของเอสซี จี เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ รวมทัง้ นําไปสูก่ ารปรับปรุงและยกระดับการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเอสซีจีให้ดีย่งิ ขึน้
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นโยบายการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
1. หลักการ
การแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยเพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลและบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทย่อยเป็ นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบตั ิตาม
แนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยขึน้
2. นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
การแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม มีความรู ค้ วามสามารถ มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ าํ ที่จะ
บริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผถู้ ือหุน้ และ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตลอดจนส่งเสริมการตรวจสอบและถ่ วงดุลอย่างเหมาะสมใน
บริษัทย่อย และสนับสนุนให้มีการนําแนวนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างยั่งยืน
3. อํานาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของแต่
ละกลุ่มธุรกิจเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ และโยกย้ายบุคคลที่จะเป็ นตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยโดยพิจ ารณาตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบหลักการรวมทัง้ ข้อกําหนดของ
นโยบายนี ้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามคูม่ ืออํานาจดําเนินการ
4. คุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
(1) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้
(2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ เหมาะสมต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะผูน้ าํ สามารถให้มมุ มองความคิดที่กว้างขวางและจําเป็ นในการขับเคลื่อนและบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริษัทย่อย
(4) มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
5. การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
การพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาตามขนาดและ
ความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทย่อยที่เป็ น Holding Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท
ให้พิจารณาเลือกกรรมการของคณะจัดการ เอสซีจี เป็ นกรรมการบริษัทย่อยในจํานวนที่เหมาะสมโดย
คํานึงถึงความหลากหลายและการถ่วงดุลในการตัดสินใจ โดยอย่างน้อยควรมีผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงิน
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(2)

(3)

(4)

(5)

และการลงทุน เอสซีจี ร่วมเป็ นกรรมการบริษัทย่อย และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ4 ของ
บริษัทเป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยอีกไม่เกิน 1 คน
บริษัทย่อยที่เป็ น Holding Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรือผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการ ทัง้ นีอ้ าจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ4 ของบริษัทเป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยไม่
เกิน 2 คน
บริษัทย่อยที่เป็ น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท
ให้พิจารณาเลื อกกรรมการของคณะจัดการ เอสซีจี เป็ นกรรมการบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยควรมี ผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี เป็ นกรรมการบริษัทย่อยดังกล่าวร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และ/หรือผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อยและอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารใน
ระดับ จ4 ขึน้ ไป ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อยเป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยก็ได้
บริษัทย่อยที่เป็ น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,000-10,000 ล้านบาท
ให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ3 ขึน้ ไป ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อยเป็ น
กรรมการบริษัทย่อยด้วยก็ได้
บริษัทย่อยที่เป็ น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าตํ่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ2 ขึน้ ไป ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยก็ได้

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลใดนัน้ นอกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นแล้ว ให้
คํานึงถึงลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง เช่น
(1) การเป็ นบริษัทที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง เช่น การ
เป็ นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ
(2) สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อยกรณีท่ีมีผรู้ ว่ มทุน ซึ่งต้องคํานึงถึงข้อกําหนดตามสัญญาร่วมทุน
(3) ข้อกําหนดตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อยประกอบกิจการหรือจัดตัง้ ขึน้
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
(1) กํากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง มีการบริหาร
จัดการที่ ดี ปฏิ บตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของเอสซีจี
และนโยบายอื่นของบริษัทหรือที่สอดคล้องกับของบริษัท
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(2) ให้แนวทางในการกําหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของบริษัท รวมทัง้ ส่งเสริมนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทย่อย
(3) รายงานผลประกอบการและการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการสําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทย่อย และรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนยั สําคัญ
(4) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีประสิทธิ ภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุน
ของบริษัทในบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
เอสซีจีให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร โดยกําหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็ นระบบตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการดําเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้สามารถระบุความ
เสี่ยงหรือโอกาสในการดําเนินธุรกิจที่คาดว่าต้องเผชิญในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาํ หนด ตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย สนับสนุนต่อการดําเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
2. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีนี ้ ใช้บงั คับกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท
ในกรณี ท่ีบริษัทย่อยเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของประเทศอื่ น
ใดที่มีความแตกต่าง ให้พิจารณาดําเนินการหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้า ที่ ก ํา กั บ ดูแ ลการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามและสอบทานให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล มีการ
ระบุความเสี่ยงที่สาํ คัญขององค์กร รวมทัง้ การประเมินและการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมอบหมาย
ให้ฝ่ายจัดการทําหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ยงของเอสซี จี และรายงานการบริหารจัดการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับอย่างสมํ่าเสมอ
2. ให้ฝ่ายจัดการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
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มาตรฐานสากล เพื่ อนําไปปฏิ บตั ิใช้ท่ วั ทัง้ องค์กรและเป็ นส่วนประกอบสําคัญในการตัดสินใจดําเนิน
ธุรกิจ โดยกําหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัง้ แต่ระดับการวางกลยุทธ์ การ
ปฏิบตั งิ าน และการตัดสินใจเพื่อการลงทุน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. กําหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานของเอสซีจีมีความรับผิดชอบเป็ นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่ระบุ วิเคราะห์
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาส จัดทํากลยุทธ์ทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
อย่างสมดุล รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิ ผล โดยมีการติดตาม ทบทวนและรายงานประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
และสัญญาณเตือนภัยที่สาํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามที่เอสซี จี
กําหนด
4. ปลูกฝั งให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของ
พนักงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ต่อ
องค์กร

รายการระหว่างกันและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้กาํ หนดนโยบายการทํา
ธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี ้
1. การทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
การที่เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจํานวนมาก และบริษัทเหล่านัน้ ดําเนินธุรกิจที่ตอ้ งทําธุรกรรมระหว่างกัน
เช่น การบริการ การซือ้ ขายวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิค
หรือบุคลากร ฯลฯ นัน้ ในการดําเนินธุรกิจหรือปฏิบตั ิงานที่เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
ดัง กล่าว ต้องคํานึง ถึ ง กฎหมาย และกฎระเบี ย บที่ อ อกโดยหน่ว ยงานของรัฐ รวมถึง ระเบีย บและอํา นาจ
ดําเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น
2. การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้ จะต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กาํ หนดไว้
ตามกฏหมาย กฏระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซี จี รวมถึงได้รบั การอนุมัติตาม
อํา นาจดํา เนิ น การของเอสซี จี อ ย่ า งเคร่ ง ครัด นอกจากนี ้ยัง ต้อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ต กลงไว้ อ ย่ า ง
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ตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก
บริษั ท ได้ก ํา หนดนโยบายการปฏิ บัติ ต่อ ผู้มี ส่ว นได้เ สี ย (Stakeholder Engagement Policy) และแนว
ปฏิ บัติ ต่อ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย กลุ่ม ต่า งๆ โดยกํา หนดให้บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกรอบการแข่ ง ขัน ทางการค้า ที่ สุจ ริต
พิจารณาราคาซือ้ ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่
ได้รบั รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ บริษัทได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิและกระบวนการในการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ ผูบ้ ริหารจะแจ้งให้
บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็ นรายการที่จะต้องขออนุมตั ิ
ตามเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลให้นกั ลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดย
กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีสว่ นได้เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการแต่อย่างใด
3. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็ นรายการที่ดาํ เนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบาย
ซื อ้ ขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิ จ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิ จการหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัทมี นโยบายในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ข องประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่ า ด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ด เผยข้อ มูล และการปฏิ บ ตั ิก ารของบริษัทจดทะเบีย นในรายการที่ เ กี่ ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)
เอสซี จี มี อุดมการณ์ใ นการดําเนินธุ รกิ จ อย่างมีคุณ ธรรม โดยยึดมั่น ในความรับผิดชอบต่อสัง คมและ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่
ผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของเอสซีจี ในปี 2555 เอสซีจี ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ใน
การต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มั่นในการต่อต้านคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบ
เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า เอสซี จี มี น โยบายการกํา หนดความรับ ผิ ด ชอบ แนวปฏิ บัติ และข้อ กํา หนดในการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รปั ชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี และเพื่อให้การตัดสินใจและ
การดําเนิ นการทางธุ ร กิ จ ที่ อ าจมี ความเสี่ ยงด้านการทุจ ริต คอร์รัป ชันได้รับการพิ จ ารณาและปฏิ บัติ อ ย่ า ง
รอบคอบ เอสซีจี จึงได้จดั ทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยั่งยืน
คํานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
คอร์รปั ชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่า
จะให้ มอบให้ ให้คาํ มั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กับ
บริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของเอสซีจีดาํ เนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทาน
การปฏิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นคอร์รัป ชัน นี ้อ ย่ า งสมํ่า เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บัติ และ
ข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนด
ของกฎหมาย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้า ที่ แ ละรับ ผิ ด ชอบในการกํา หนดนโยบายและกํา กับ ดูแ ลให้มี ร ะบบที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับ
การต่อต้านคอร์รปั ชันและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ม่ ั น ใจว่ า เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะจัดการและผูบ้ ริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและ
ให้การส่ง เสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่ อสื่ อสารไปยัง พนักงานและผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย
รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
4. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงาน
ว่า เป็ น ไปอย่ า งถูก ต้อ ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บัติ อํา นาจดํา เนิ น การ ระเบี ย บปฏิ บัติ และกฎหมาย
ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
เสี่ยงด้านคอร์รปั ชันที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริ ษั ท ผู้บริ หาร พนักงานเอสซี จี ทุกระดับ ต้องปฏิ บัติ ตามนโยบายต่ อ ต้า นคอร์รัปชั น และ
จรรยาบรรณเอสซีจี โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานเอสซีจี ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี
ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่า งๆ หากมี ข ้อ สงสัย หรื อ ข้อ ซัก ถามให้ป รึก ษากั บ ผู้บัง คับ บัญ ชา หรื อ บุค คลที่ ก ํา หนดให้ท ํา หน้า ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
3. เอสซีจีจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รปั ชันที่เกี่ ยวข้องกับเอสซี จี
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชัน ตามที่เอสซี
จีกาํ หนดไว้ใน Whistleblowing Policy
4. ผูท้ ่ีกระทําคอร์รปั ชัน เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบ
ที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
5. เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ
หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเอสซีจี หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเอสซีจี ในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้
6. เอสซีจี มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รปั ชันเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทงั้ การทํา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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ข้อกําหนดในการดําเนินการ
1. นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรม
ทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
เอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบ และคูม่ ือ
ปฏิบตั งิ านของเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ่ืนใดที่เอสซีจีจะกําหนดขึน้ ต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร
และพนักงานเอสซีจีทกุ ระดับต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้
3.1 ของกํานัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จา่ ย
การให้ มอบ หรือรับ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในจรรยาบรรณเอสซีจี
3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ
ห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของเอสซีจี และการติดต่องาน
กับภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่ อสัตย์ และต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี
(Whistleblowing Policy)
ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงานที่พบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี
2. พนักงานที่ถกู กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถูกลดขัน้ เงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือ
ถูกเลื อกปฏิ บัติ ด ้ว ยวิ ธี ก ารอันไม่ช อบที่ เ กี่ ย วเนื่ องกับสภาพการจ้า งงาน อันเนื่ องมาจากการที่ ต นได้
ร้องเรียน ให้ขอ้ มูล หรือจะให้ขอ้ มูล ช่วยเหลือในขัน้ ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้
แก้ผรู้ บั ข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดําเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคํา หรือการให้ความร่วมมือ
ใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับข้อร้องเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการบุคคลกลาง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด

วิธีการร้องเรียน
ร้องเรียนต่อผูร้ บั ข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร
ผ่านทาง E-mail Address ของผูร้ บั ข้อร้องเรียน
ทําเป็ นจดหมายถึงผูร้ บั ข้อร้องเรียน
ในกรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริวหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอ
ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่ อว่ามี การกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึน้

ทัง้ นี ก้ ารร้องเรียนจะถื อเป็ นความลับที่ สดุ และผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทําให้เอสซีจีสามารแจ้งผลการดําเนินการหรื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้ งเรียนให้ทราบได้
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ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ไว้วางใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ขอ้ มูล หรือขอให้
จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริงเอสซีจีจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
- ในกรณีท่ีขอ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องที่เอสซีจีกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของ
เอสซี จี จ ะเสนอเรื่ อ งพร้อ มความเห็ น และกํา หนดแนวทางในการปฎิ บัติ ท่ี ถู ก ต้อ งต่ อ ผู้มี อ ํา นาจ
ดําเนินการในเอสซี จีพิจ ารณาดําเนิ นการ และในกรณี ท่ี เป็ นเรื่ องสําคัญ เช่น เป็ นเรื่องที่ กระทบต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
หรือเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
- ในกรณี ท่ี ข ้อ ร้อ งเรี ย นให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่อ ผู้ใ จผู้หนึ่ ง จะเสนอวิ ธี ก ารบรรเทาความเสี ย หายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมให้กบั ผูเ้ สียหาย
การคุ้มครองปกป้ องผู้ทแี่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
1. ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทําให้เกิดความเสียหายกับ
ตนเอง แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเขื่อ
ว่ามีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ของเอสซี จี เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งไรก็ ต ามหากเลื อ กที่ จ ะเปิ ด เผยตนเองก็ จ ะทํา ให้ผู้รับ ข้อ ร้อ งเรี ย นสามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้
2. ข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง เอสซีจีถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ ยวข้อง ทัง้ นีผ้ รู้ บั ผิดชอบในทุกขัน้ ตอน
จะต้องเก็ บรักษาข้อมูลที่ ไ ด้รับรู ช้ นั้ ความลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่ น หากฝ่ าฝื นถื อเป็ น การ
กระทําความผิดวินยั
4. กรณี ท่ี ผู้ ร ้อ งเรี ย นเห็ น ว่ า ตนอาจได้รั บ ความไม่ ป ลอดภั ย หรื อ อาจเกิ ด ความเดื อ ดร้อ นเสี ย หาย
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เ หมาะสมก็ไ ด้ หรือบริษัท อาจกําหนด
มาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย
หรือความไม่ปลอดภัย
5. พนักงานที่ ปฏิ บัติ ต่อ บุค คลอื่ น ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่เ ป็ น ธรรม เลื อกปฏิ บัติด ้ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่เ หมาะสม หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนัน้ อันมีเหตุจงู ใจมาจากการที่บคุ คลอื่นนัน้ ได้รอ้ งเรียน ได้แจ้งข้อมูล
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ร้องเรี ยนหรื อให้เบาะแสเกี่ ยวกับกรทุจ ริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัง คับ หรือ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมไปถึงการที่บคุ คลอื่นนัน้ ฟ้องร้องดําเนินคดี เป็ นพยาน ให้
ถ้อยคํา หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็ นการกระทําความผิดวินยั ที่ตอ้ งได้รบั
โทษ ทัง้ นีอ้ าจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้หากการกระทําความผิดตามกฎหมาย
6. ผูท้ ่ีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเป็ นธรรม

นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)
การเปิ ดเผยข้อมู ลของเอสซี จี ยึ ดถื อหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษั ทภิ บาล
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรให้มีการรวบรวม
แนวปฏิบตั ิต่างๆ และกําหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เป็ นครัง้ แรก เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2551 เพื่อให้ผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิ ดเผย
ข้อมูลของเอสซีจี มีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน
เนื่ องจากมี การแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้
ปรับปรุงนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจีให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
นโยบาย
1. เอสซีจียดึ มั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลในทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปหรือ
จะเข้าไปดําเนินธุรกิจ
2. การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) เอสซีจีตอ้ ง
เปิ ด เผยอย่ า งระมัด ระวัง ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น ไม่ ท าํ ให้เ กิ ด ความสํา คัญ ผิ ด ในสาระสํา คัญ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทันเหตุการณ์ ทันเวลา มีการ
เปิ ดเผยให้ท่ วั ถึงและเป็ นธรรม พร้อมทัง้ ดําเนินการให้ม่ นั ใจได้ว่าผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุนจะได้รบั ข้อมูลต่างๆ
อย่างเพี ยงพอต่อการตัดสินใจ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยอาจพิจารณาใช้ช่อง
ทางการเปิ ดเผยผ่านเว็บไซท์ของเอสซีจี หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกําหนดไว้ในแต่ละ
เรื่องตามความเหมาะสม ทัง้ นีค้ วรระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเปิ ดเผยด้วย
นอกจากนีเ้ อสซีจีตอ้ งมีการกําหนดผูม้ ีสทิ ธิเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะและขอบเขต
หน้าที่ของบุคคลเหล่านัน้ ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสําคัญของบริษัทออกมาจากแหล่งเดียว มี
ข้อมูลที่ตรงกัน หรือเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ทาํ ให้เกิดความสับสน และไม่อนุญาตให้พนักงานเอสซีจี
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าในเวลาใดๆ เว้นแต่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี หรือ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี หรือ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี หรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ของกลุม่ ธุรกิจ
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3. การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ เปิ ดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) เอสซี จีตอ้ งเปิ ดเผย
อย่างชัดเจน ครบถ้วน โดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนีก้ ารให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสําคัญที่ได้
เปิ ดเผยไปแล้วต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไป
4. การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นการคาดการณ์เกี่ ยวกับสภาวะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) เอสซีจีตอ้ งเปิ ดเผยด้วยความระมัดระวัง ไม่ทาํ ให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ และให้อธิบายถึงเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบในการคาดการณ์นนั้ โดย
จะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์หรือคาดการณ์ดงั กล่าว
5. การเปิ ดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลสําคัญ (Non-material Information) เอสซีจีตอ้ งเปิ ดเผยบนพืน้ ฐาน
ของความเป็ นจริง และต้องไม่มี เ จตนาให้ผู้อ่ื น สําคัญ ผิดในข้อเท็จ จริง เกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือเปิ ดเผยในทํานองที่อาจทําให้บคุ คลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึน้ หรือ
ลดลง
6. การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ ยวข้องเป็ นเรื่องที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง เอสซีจี
ต้องไม่เผยแพร่ขอ้ มูลสําคัญดังกล่าวก่อนวันที่เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญนัน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์และสาธารณชน
7. การเปิ ดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เอสซีจีตอ้ งจัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ทาํ ให้ม่ นั ใจได้ว่าการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญมีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน
8. ในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาํ จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึง
แนวปฏิบตั กิ ารเปิ ดเผยข้อมูลไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
9. การไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนีร้ วมถึงถือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้จัดทําจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึน้ เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถื อเป็ นกรอบแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมี หลักการพื น้ ฐานในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูล
ภายใน การปฏิ บตั ิต่อกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเที ยมกัน รวมทัง้ การปฏิ บัติหน้าที่ ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี อันจะทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริษัทและสร้าง
ความมั่นใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้วยแนวปฏิบตั ิ 4 ประการหลัก ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตในวิชาชีพ

1. การเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตาม
หลักเกณฑ์ข องหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 ใช้วิจ ารณญาณในการให้ข ้อมูล ต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ปฏิ เ สธการให้ข้อมูล ที่ เป็ น
ความลับทางการค้าหรือเป็ นข้อมูลที่อาจทําให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
1.3 เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ มีความชัดเจน ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด ให้
ข้อเท็จจริงทัง้ เชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการทําความเข้าใจ และตระหนักเสมอว่าการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์จะช่วยให้ประมาณการและความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัททัง้ ใน
ปั จจุบนั และอนาคตของผูไ้ ด้รบั ข้อมูลมีความใกล้เคียงกับความจริงมากขึน้
1.4 ชี แ้ จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะภายในเวลาที่ เหมาะสมตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ในกรณีท่ีมีข่าวลือ ข่าวรั่ว ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย หรือได้รบั ทราบข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การตัดสินใจลงทุน หรือส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
1.5 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็ นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ว่า
ด้วยวาจาหรือเอกสารก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันให้มีการซือ้ หุน้ ของบริษัท
1.6 ไม่ให้ขอ้ มูลในเชิงลบหรือให้รา้ ยแก่บริษัทคูแ่ ข่งหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียต่าง ๆ
1.7 กําหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน
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2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
2.1 ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ่ืน และ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บคุ คลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฏเกณฑ์ตา่ งๆ
แล้ว
2.2 ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทที่ เ กี่ ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้
ถูกต้อง โดยข้อมูลที่มีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานควรเปิ ดเผยในช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
เปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
2.3 กําหนดช่วงเวลาอย่างน้อ ย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิ น เพื่ องดให้ข้อมูล หรื อ ตอบคํา ถาม
เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)
3. การเปิ ดเผยข้อมูล อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
3.1 จัดให้มีกิจกรรมสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้บคุ คลแต่ละกลุ่ม
ได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่ทาํ ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการ
ลงทุน
3.2 จัดให้มีชอ่ งทางที่เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ทิ ่ีจะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึ่งกลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
3.3 เปิ ดเผยข้อมูลที่นาํ เสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst Presentation
บนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สาธารณะรับทราบทั่วกันโดยเร็ว
3.4 ปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ตามแนวทางดังนี ้
(1) การปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุน
- ปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก
- ให้โอกาสแก่นกั ลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน
สถาบัน
- ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถาบันหรือกลุม่
นักลงทุน
(2) การปฏิบตั ิตอ่ นักวิเคราะห์
- เชิญและเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting) อย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ให้ส่ิงของตอบแทนหรือของขวัญแก่นกั วิเคราะห์เพื่ อจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์
ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
- เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ โดยสามารถชีแ้ จงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้ หาก
เห็นว่ามีการใช้หรือให้ขอ้ มูลที่คลาดเคลื่อน

71

(3)

การปฏิบตั ติ อ่ สื่อมวลชน
- เปิ ดโอกาสให้ส่ือมวลชนได้รบั ทราบข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่กาํ ลังจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรือสื่อมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อนเป็ น
พิเศษ
- ไม่ให้ส่ิงของตอบแทนหรือของขวัญแก่ส่ือมวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้ส่ือมวลชนเขียน
บทความหรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็ นจริง
(4) การปฏิบตั ติ อ่ หน่วยงานทางการ
- ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเหมาะสมแก่หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้องขอ
- ไม่ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใด ๆ เป็ นกรณีพิเศษ
(5) การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลภายในองค์กร
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ผูบ้ ริหารของบริษัทได้พบปะกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ตามโอกาสที่
สมควร
- รายงานให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้รบั ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์กร เช่น ผลการดําเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน
และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
นักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
- สื่ อสารให้พนักงานในองค์กรได้รบั ทราบถึงจรรยาบรรณนีเ้ พื่ อให้มีแนวทางในการปฏิ บัติ
เช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์
(6) การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ
- เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ในกรณี
ที่มีความจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อการดําเนินธุรกิจต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวัง
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับ
4. การปฏิบัตหิ น้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ
4.1 ไม่รบั อามิสสินจ้างใด ๆ ที่เป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอือ้ ประโยชน์สว่ นตน
4.2 หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของ
บริษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทําหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์
4.4 ปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณเอสซีจีท่ีได้กาํ หนดไว้ และรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันทีหาก
เกิดกรณีฝ่าฝื นจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)
เอสซีจี มีอดุ มการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี ในด้านการคุม้ ครองสิทธิ มนุษยชนนัน้ เอสซีจี ได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบตั ิตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact: UNGC) หลักการชีแ้ นะเรื่องสิทธิมนุษยชนสําหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิ ขนั้ พืน้ ฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO)
เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ป ลอดจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คณะกรรมการจึ ง
เห็นสมควรให้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชนขึน้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก
กิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคูธ่ ุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in
Business Value Chain) และผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture)
ขอบเขตการดําเนินการ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนีใ้ ช้สาํ หรับทุกกิจกรรมของเอสซีจี (พนักงาน กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง สินค้าและ
บริการ) ที่ เ อสซีจีมีอาํ นาจในการบริห าร เช่น กิจ การของเอสซีจี บริษัท ที่เ อสซีจีถือหุน้ ทัง้ หมด บริษัทย่อย
และผูร้ ่วมธุรกิจ (Joint Ventures)
เอสซี จีมุ่งหวังและส่งเสริมให้ค่ธู ุรกิ จของเอสซีจี ที่ เอสซี จีไม่มีอาํ นาจในการบริหาร เช่น บริษัทร่วมและ
บริษัทที่เอสซี จีร่วมลงทุนอื่ นๆ รวมถึง ผูร้ บั เหมา (Contractors) ผูส้ ่งมอบ (Suppliers) และผูเ้ กี่ ยวข้องอื่ นๆ
สนับสนุนและปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายนี ้
นิยามศัพท์ทใี่ ช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทกุ คนโดยไม่คาํ นึงถึงความ
แตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ประเทศต้นกําเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา
สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีจะต้องปฏิบตั ิ สิทธิมนุษยชน รวมถึง สิทธิในการดํารงชีวิตและเสรีภาพ
การพ้นจากการเป็ นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่มกัน สิทธิในการทํางาน
การศึกษา และอื่นๆ มนุษย์ทกุ คนมีสิทธิตา่ งๆ เหล่านีโ้ ดยเท่าเทียมไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซี จี ทุกระดับ ต้องตระหนักถึ งความสําคัญและเคารพต่อสิ ทธิ
มนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีท่ีตอ้ งปฏิบตั ิ โดยรวมถึง
•
•
•
•

ปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทําความเข้าใจ กําหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่น
ใด แก่ คู่ธุ ร กิ จ ในห่ ว งโซ่ คุณ ค่า ของธุ ร กิ จ (Business Partner in Business Value Chain) ผู้ส่ ง มอบ
สินค้าและบริการ (Supplier) ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพต่อสิทธิ มนุษยชน และปฏิบตั ิต่อทุกคนตามหลัก
สิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้

แนวทางปฏิบัติ

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน และปฏิบตั ิต่อกัน
อย่างเท่าเที ยมโดยไม่แ บ่ง แยกความแตกต่างทางกาย จิ ตใจ เชื อ้ ชาติ สัญ ชาติ ประเทศต้นกําเนิ ด
เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ
เรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิ ดการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในการ
ดําเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินการเพื่อคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทําความเข้าใจ กําหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผูส้ ง่ มอบสินค้าและบริการ (Supplier)
ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้
5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิ มนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่า ย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ
และให้ความร่วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่างๆ หากมี ขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
6. เอสซีจีจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกี่ ยวข้องกับ
เอสซี จี โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมื อในการรายงานการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน ตามที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ใน Whistleblower Protection Policy
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7. เอสซีจีจะพัฒนาและดําเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง

ต่อเนื่ อง เพื่ อที่ จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิ มนุษยชน
กําหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รบั ผลกระทบ วางแผนและกําหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน จัดการ
แก้ไขและป้องกันปั ญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการ
บรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
8. เอสซี จี จะตรวจสอบและติ ดตามผลของการจัดการและแก้ไขปั ญหาการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนตาม
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงให้การสนับสนุนและร่วมมือในการเยียวยาผลกระทบที่ เกิ ด
จาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจากเอสซีจี
9. เอสซีจีม่งุ มั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนนี ้
10. ผูก้ ระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณา
ทางวินยั ตามระเบียบที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ นอกจากนีอ้ าจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้
ผิดกฎหมาย
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG Privacy Policy)

เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงานของเอสซีจี และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเอสซีจี และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รบั ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อให้เอสซีจี
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จึงอนุมตั ิให้ใช้นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เอสซีจี (SCG Privacy Policy) เพื่อให้เอสซีจีมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกํากับดูแล และการบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ ใช้บงั คับกับเอสซีจี พนักงานของเอสซีจี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของเอสซีจี
2. คํานิยาม
2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การ
เก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ทําโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กูค้ ืน ใช้ เปิ ดเผย
ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทําลาย
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําให้สามารถ
ระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์
IP Address รู ปภาพ เชือ้ ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูล
ทางชีวภาพ (Biometric data)
2.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลสามารถ
ระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
2.4 ผู้ควบคุม ข้อมูล ส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคล ซึ่ง มี
อํานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลซึ่ง
ดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
2.6 เอสซีจี หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล
(Personal Data Protection Governance)
3.1 เอสซีจีจะจัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกําหนดวิธีการและมาตรการ
ที่เหมาะสมในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ดังนี ้
(1) กําหนดให้มี โ ครงสร้า งองค์ก ร (Organizational Structure) รวมทั้ง กําหนดบทบาท
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ภารกิจ และความรับผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน เพื่อ
สร้างกลไกการกํากับดูแล การควบคุม ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน การบังคับใช้
และการติดตามมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(2) แต่ ง ตั้ง เจ้า หน้า ที่ คุ้ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเอสซี จี (SCG Data Protection
Officer: SCG DPO) โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามที่กาํ หนดในนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
3.2 เอสซี จี จ ะจั ด ทํา นโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Standards) แนวปฏิ บัติ
(Guidelines) ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
3.3 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการบริหารการปฏิบตั ิตามนโยบาย (Policy Management Process)
เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอย่าง
ต่อเนื่อง
3.4 เอสซีจีจะดําเนินการฝึ กอบรมพนักงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานของเอสซีจี
ตระหนักถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และทําให้ม่ นั ใจได้ว่าพนักงานของ
เอสซีจีท่ีเกี่ยวข้องทุกคนผ่านการฝึ กอบรม และมีความรูค้ วามเข้าใจในการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล และปฏิบตั ติ ามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4. นโยบายการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล: ด้านการประมวลผลข้ อมูลส่ ว นบุ คคล (Personal
Data Processing)
4.1 เอสซีจีจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นธรรม โปร่งใส และคํานึงถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ การกําหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
ระยะเวลาในการจัดเก็ บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทาํ ได้เท่าที่จาํ เป็ นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบ
ด้วยกฎหมายและแนวทางการดําเนิ นธุ รกิ จ ของเอสซี จี อี กทั้ง เอสซี จี จ ะดําเนิ นการรัก ษา
ความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
4.2 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขัน้ ตอน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4.3 เอสซีจีจะจัดทําและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing:
RoP) สําหรับบันทึกรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทัง้ จะปรับปรุงบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.4 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม
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และรายละเอี ย ดการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุค คล (Privacy Notices) และการขอความ
ยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทัง้ จัดให้มีมาตรการดูแล
และตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว
4.5 เอสซีจีจะจัดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ จัดให้มีกลไก
การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
4.6 ในกรณีท่ีเอสซีจีสง่ โอน หรือให้บคุ คลอื่นใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เอสซีจีจะจัดทําข้อตกลงกับผูท้ ่ีรบั
หรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อกําหนดสิทธิและหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4.7 ในกรณีท่ีเอสซีจีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เอสซีจีจะปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย
4.8 เอสซี จี จ ะทําลายข้อมูล ส่วนบุคคลเมื่ อครบกําหนดระยะเวลา โดยปฏิ บัติใ ห้ส อดคล้องกับ
กฎหมายและแนวทางการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
4.9 เอสซีจีจะประเมินความเสี่ยงและจัดทํามาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึน้ กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Subject Rights)
เอสซีจีจะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิของตน
ได้ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ จะดําเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อคําขอใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมู ลส่วน
บุคคล (Personal Data Security)
6.1 เอสซี จีจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพี ยงพอ
รวมทั้ง ดําเนิ นการป้องกัน ไม่ให้เ กิดการรั่วไหลของข้อมูล ส่วนบุคคลและการนําข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
6.2 เอสซีจีจะจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ
(Incident Response Program) เพื่ อ ให้ส ามารถระบุ แ ละจัด การกั บ เหตุ ก ารณ์ผิ ด ปกติ ท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
6.3 เอสซี จี จ ะจัดให้มี กระบวนการแจ้ง เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล รวมถึง เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้
ควบคุม ข้อมูล ส่วนบุคคล (ในกรณี ท่ี เ อสซี จี เ ป็ น ผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล หรือเป็ น ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน) และบุคคลอื่น ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
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7. นโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คล: ด้า นการกํา กั บ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติต ามมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance)
7.1 เอสซี จี จ ะจัด ให้มี ก ระบวนการติ ด ตามในกรณี ท่ี ก ฎหมายเปลี่ ย นแปลงไป และปรับ ปรุ ง
มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยูเ่ สมอ
7.2 เอสซี จี จ ะจัด ให้มี ก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง นโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน
(Standards)แนวปฏิ บั ติ (Guidelines) ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ (Procedures) และเอกสารอื่ น ที่
เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นประจํา เพื่อให้ทนั สมัยสอดคล้องกับกฎหมาย
และสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
8. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
8.1 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) กํา กับ ให้เ กิ ด โครงสร้า งการกํา กับ ดูแ ลข้อ มูล ส่ ว นบุค คล และการควบคุม ภายในที่
เกี่ ยวข้องของเอสซี จี เพื่ อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(2) กํ า กั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้ เ อสซี จี ด ํา เนิ น การคุ้ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย
8.2 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Committee)
ให้ค ณะจัด การบริ ห ารความเสี่ ย งของเอสซี จี (Risk Management Committee) ทํา
หน้าที่เป็ นคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิ ดปกติท่ี เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุค คล
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อ เหตุก ารณ์
ผิดปกติ (Incident Response Program) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์
ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจําอย่างน้อย 1
ครัง้ ต่อปี รวมถึงควบคุมดูแลให้ม่ นั ใจได้ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลได้รบั การจัดการและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(3) กํ า หนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Standards) และแนวปฏิ บั ติ
(Guidelines) เพื่อให้การดําเนินงานของเอสซีจีสอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(4) แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG DPO)
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8.3 ผูบ้ ริหาร มี บทบาท หน้าที่ และความรับผิ ดชอบในการติดตามควบคุม ให้หน่วยงานที่ ดูแ ล
ปฏิ บัติตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคลของเอสซี จี และส่ง เสริมการสร้างความ
ตระหนักรูใ้ ห้เกิดขึน้ กับพนักงานของเอสซีจี
8.4 เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุค คลของเอสซี จี (SCG DPO) มี บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) รายงานสถานะการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบอย่างสมํ่าเสมอ และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเอสซีจีให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย
(2) ให้คาํ แนะนําเอสซีจีและพนักงานของเอสซีจีเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีได้
(3) ตรวจสอบการดําเนินงานของเอสซีจี เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
8.5 พนักงานของเอสซีจี มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน (Standards) แนวปฏิบตั ิ (Guidelines) ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ (Procedures) และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2) รายงานเหตุการณ์ผิ ดปกติท่ี เ กี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคล และการไม่
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และนโยบายการคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเอสซี จี ใ ห้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
9. โทษของการไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอาจมีความผิดและถูก
ลงโทษทางวินยั รวมทัง้ อาจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกําหนด
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นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญา
คํานิยาม
• ทรัพย์สินทางปั ญญา หมายถึงสิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า
องค์ความรู ้ แผนภูมิวงจรรวม สิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ สิทธิหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวข้างต้น
• เอสซีจี หมายถึง
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน)
2. บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน) ซึ่งหมายถึงบริษัทย่อยตามงบการเงิ นรวม
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน)
• บริษัท หมายถึง บริษัทใดบริษัทหนึ่งในเอสซีจี
• พนักงาน หมายถึงพนักงานประจําภายใต้สญ
ั ญาจ้างแรงงาน พนักงานทดลองงาน และพนักงานที่มี
สัญญาจ้างงานเป็ นพิเศษ ซึ่งสังกัดบริษัทในเอสซีจีในทุกๆประเทศที่เอสซีจีประกอบธุรกิจอยู่
• ผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุรกิจ หมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เอสซีจีมีการติดต่อสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นรัฐบาล หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน เป็ นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานและหน่วยงานในเอสซีจีรบั ทราบและเข้าใจแนวทางการทํางานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปั ญญา และนําแนวทางดังกล่าวไปปฏิบตั ิ
2. เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบและเข้าใจแนวทางการทํางานที่เกี่ ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา
และเอสซีจีคาดหวังว่าผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจจะนําแนวทางดังกล่าวไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ขอบเขต
นโยบายนีใ้ ช้กบั พนักงานทุกคนและทุกหน่วยงานในเอสซีจี
หลักการพืน้ ฐาน
นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญาของเอสซีจีตงั้ อยู่บนหลักการพืน้ ฐานต่อไปนี ้
1. เอสซีจีเคารพกฎหมาย และยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
2. เอสซีจีสง่ เสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
3. เอสซีจีใช้ระบบการให้รางวัลชื่นชมและเป็ นกําลังใจแก่พนักงานที่มีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
1. โครงสร้างองค์กร
เอสซีจีจดั ให้มีหน่วยงานที่ดแู ลเรื่องการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปั ญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
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2. การสร้างความตระหนักรู้ในทรัพย์สินทางปั ญญา
2.1 เอสซีจีสง่ เสริมและสนับสนุนการให้ความรูเ้ รื่องทรัพย์สินทางปั ญญาแก่พนักงาน
2.2 พนักงานต้องเรียนรูเ้ รื่องทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทรัพย์สินทางปั ญญากับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.1 พนักงานต้องเคารพสิทธิในความเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ่ืน
3.2 เอสซีจีให้ความสําคัญต่อการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อเป็ นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.3 เอสซีจีเป็ นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ว่าจะขอรับความคุม้ ครองตามกฎหมายหรื อไม่
สําหรับการประดิษฐ์ซ่งึ พนักงานได้ประดิษฐ์ขนึ ้ ดังต่อไปนี ้
(1) การประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างหรือโดยสัญญาจ้างที่ มีวัตถุประสงค์ให้ทาํ การประดิษฐ์ เว้นแต่
สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(2) การประดิษฐ์โดยใช้วิธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งพนักงานสามารถใช้หรือล่วงรู ไ้ ด้เพราะการเป็ น
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างนัน้ แม้วา่ สัญญาจ้างจะมิได้เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
3.4 เอสซี จี ใ ห้ร างวัล แก่ พ นักงานเพื่ อส่ง เสริมในการสร้างสรรค์น วัตกรรม และให้เ กิ ดความเป็ นธรรม
สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับที่กาํ หนด
4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา
4.1 เอสซีจีจดั ให้มีการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเหมาะสม
4.2 พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ในการรักษาสิทธิ และขอรับความคุม้ ครองสิทธิ ของ
บริษัท
4.3 พนักงานเข้าใจการดําเนินการคุม้ ครองความลับทางการค้า และปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
4.4 พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการแสดงให้เห็นสิทธิความคุม้ ครองตามกฎหมายตามรู ปแบบ
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เหมาะสมบน ผลงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ ตราสัญลักษณ์หรือโฆษณา
5. การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปั ญญา
5.1 เอสซี จี ส นับสนุน ให้มี การใช้ประโยชน์ใ นทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ
5.2 เอสซีจีจดั ให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญาเพื่อประโยชน์ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือโอน
สิทธิแก่บคุ คลหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
5.3 เอสซีจีจดั ให้มีแนวปฏิบตั ิและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โอน ซือ้ หรือขายสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทัง้ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารทรัพย์สินทางปั ญญา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจและงานวิจยั รวมถึงการวางแผนธุรกิจ
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6. การติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินทางปั ญญาและการบังคับใช้กฎหมาย
6.1 เอสซี จี จัด ให้มี ก ระบวนการติ ด ตามและตรวจสอบทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา สิ น ค้า และบริ ก าร เพื่ อ
ดําเนินการตามความเหมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท
และต่อผูอ้ ่ืน
6.2 เอสซีจีจะดําเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย หากพบการละเมิดหรือการกระทําที่อาจนําไปสู่
การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
6.3 พนักงานมี หน้าที่ ให้ความร่วมมื อและสนับสนุนกระบวนการติดตามและตรวจสอบทรัพ ย์สิ นทาง
ปั ญญา สินค้าและบริการตามข้อ 6.1
7. ความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาเรื่องทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือข้อตกลงแต่
ละประเภทอย่างเหมาะสม ตัวอย่างข้อสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาที่อาจพิจารณาเขี ยน
ไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง เช่น การรักษาความลับ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ความเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปั ญญา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาและการแบ่งปั นผลประโยชน์
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3.3 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy)
เอสซี จี ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ การปฎิ บัติ ต่อ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ของเอสซี จี ม าโดยตลอด ซึ่ ง เห็ น ได้จ ากการมี
อุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ การเป็ นพลเมือง
ที่ดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีหลักบรรษัทภิบาลที่เป็ นแนวทางในการ
บริหารองค์กร และมีแนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาสูค่ วามยั่งยืนของเอสซีจี
ด้วยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการดําเนินธุรกิ จที่ เปลี่ ยนแปลงไป กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียมีความ
ซับซ้อนมากขึน้ และมี ความคาดหวังสูงขึน้ ในการที่ จะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดําเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฎิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียจึงเป็ น
เรื่องที่มีความสําคัญมากขึน้ เอสซีจีจงึ ได้จดั ทํา “นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียของเอสซีจี” เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรขึน้ ในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจโดยการเพิ่มมูลค่าให้ผถู้ ือ
หุน้ ในระยะยาวพร้อมไปกับการคํานึงถึงประโยชน์รว่ มกับผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นๆ ของเอสซีจีดว้ ย
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถึง
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลที่ได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมี
ผลประโยชน์ใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่อาจทําให้เกิดผลกระทบกับการ
ดําเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ผูน้ าํ
ทางความคิด ฯลฯ
นโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจีเข้าไปดําเนิน
ธุรกิ จ ด้วยการเคารพสิทธิ แ ละปฏิ บัติต่อผู้มีส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรม รับฟั งความคิดเห็นหรือความกัง วล
รวมทัง้ สร้างความเข้าใจกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผมู้ ีส่วนได้เสียให้ความ
สนใจ รวมทัง้ ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอสซีจีสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ขั้นตอนการกําหนดแนวทางการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. การกําหนด จําแนก และวิเคราะห์ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
กําหนด จําแนก และจัดกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้ชัดเจนตามความเกี่ ยวข้องของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่มีตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ได้อย่างครบถ้วน
และชัดเจน โดยตระหนักว่าผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีมมุ มองและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึง
ควรกําหนดกลยุทธ์ และจัดลําดับขัน้ ตอนในการดําเนินการสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
ด้วย
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กําหนดประเด็นสําคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) ที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจ การดําเนินงาน
และประสิทธิผลการดําเนินงานของเอสซีจีหรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย ในการจัดทํากลยุทธ์ของธุรกิจ ระบุความสัมพันธ์
และความสําคัญของประเด็นดังกล่าวที่มีตอ่ เอสซีจีและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
พัฒนาแผนผังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Stakeholder Mapping) เพื่อระบุผมู้ ีส่วนได้เสียและผูท้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้องใน
เอสซีจี และรับรู ม้ มุ มองของผูม้ ีส่วนได้เสีย ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม แผนผังของผูม้ ีส่วนได้เสียนีจ้ ะถูกนําไปออกแบบแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย กลยุทธ์และการสื่อสารที่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
ทัง้ นี ้ ควรเริ่ม สร้า งความสัม พัน ธ์กับ ผูม้ ี ส ่ว นได้เ สี ย ตัง้ แต่เ นิ่ น ๆ กล่า วคื อ ตัง้ แต่ขั้น ตอนการวางแผน
เพื่อให้สามารถปรับแผนหรือแก้ไขกระบวนการทํางานได้ทนั เวลา
2. การกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
สื่อสารอย่างใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจอย่างสมํ่าเสมอกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกู ต้อง
อันจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ท่ีดีและได้รบั ความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสียโดยกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
วิ ธี ก าร รู ป แบบ และลํา ดับ ขั้น ตอนให้เ หมาะสมกับ กลุ่ม ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย สถานการณ์ ระยะเวลา และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชน์ท่ีอาจจะ
เสียไปหากเพิกเฉยหรือไม่ดาํ เนินการ
3. การเปิ ดเผยข้อมูล
เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่คลุมเครือ โปร่งใส และทั่วถึง เพื่ อให้เกิ ดความมั่นใจในการได้รบั ข้อมูลอย่าง
เพี ยงพอ สมํ่าเสมอ และทันเหตุการณ์ เช่น เปิ ดเผยข้อมูลที่ เ ป็ นประโยชน์ในเวลาที่ เ หมาะสม เปิ ดเผย
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการที่โปร่งใสในการรายงานข้อมูลให้แก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสีย
อย่างไรก็ตามในการเปิ ดเผยข้อมูลให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และต้องเป็ นไปตามนโยบายการเปิ ดเผย
ข้อมูลของเอสซีจี
4. การมีสว่ นร่วม
เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมในเรื่องที่มีผลกระทบกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย จัดให้มีช่องทางในการ
รับ ข้อ เสนอแนะ ปั ญ หา ข้อ ร้อ งเรี ย นจากผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย โดยให้ค วามสํา คัญ รวมทั้ง ยิ น ดี รับ ฟั ง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ทราบความ
คิดเห็น ความคาดหวังและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ นีก้ ารหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย ต้องคํานึงถึงความแตกต่างที่อาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ รวมทัง้ ควรให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นก่อนการหารือ จัดทํารายงานผลการหารือและแจ้ง
ให้ผทู้ ่ีเข้าหารือทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รบั ให้เป็ นระบบ ในขณะเดียวกันเอสซีจีควรเข้าไป
มีส่วนร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็น ชีแ้ จงปั ญหาหรืออุปสรรคกับผูอ้ อกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
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5. การบริหารความเสี่ยงของการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
คาดการณ์ ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อเตรียมแผน
รองรับและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีสว่ นได้เสียได้อย่าง
สร้างสรรค์ ความเสี่ยงต่างๆ ที่ควรถูกนําไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเข้าร่วม ความเหนื่อยล้าใน
การเข้าร่วม ความไม่พงึ พอใจต่อการตอบรับของเอสซีจี การที่มีผทู้ ่ีไม่กล้าแสดงความคิดเห็นรวมอยูใ่ นกลุ่ม
ที่มีผทู้ ่ีชอบแสดงความคิดเห็น ผูม้ ีสว่ นได้เสียที่มีเจตนาขัดขวางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ที่ไม่ได้รบั ข้อมูล ผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจในการต่อรอง ปั ญหาขัดข้องด้านเทคนิคในการแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็น ความขัดแย้งในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วม เป็ นต้น
6. การทบทวนและรายงานผล
ตรวจสอบและประเมิ นผลของการปฏิ บัติต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นระบบเพื่ อให้เ กิ ดการปรับปรุ ง การ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแผนปฏิบตั งิ าน สร้างความร่วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียและ
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในเอสซีจี ติดตามกระบวนการสร้างความร่วมมือ และแจ้งผลการดําเนินงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
นอกจากนัน้ เอสซีจีจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียในภาพรวมสูส่ าธารณชนที่ครอบคลุมถึง
สิ่งที่ได้รบั ผลกระทบ และขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประโยชน์ท่ีได้
จากการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียต่อผลการดําเนินงานของเอสซีจี
หน้าทีข่ องฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการให้การดําเนินการตามนโยบายการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ กําหนดให้มี
ผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจนซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ทักษะ และมีจาํ นวนที่เพียงพอ จัดให้มีระบบการรับข้อเสนอแนะจากผูม้ ี
ส่วนได้เสีย การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตาม และการประเมินผล พร้อมทัง้ นําข้อมูลจากการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียไปบูรณาการเข้ากับการกํากับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับของเอสซีจี
เพื่อให้เกิดการยอมรับและพัฒนาแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั่วทัง้ องค์กร
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
เอสซีจีกาํ หนดเป็ นกรอบนโยบายและแนวปฏิ บตั ิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ 12 กลุ่ม เพื่อเป็ นหลักในการ
ดําเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี ้
1. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้น
เอสซีจีให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นเจ้าของธุรกิจ จึงกําหนดให้กรรมการในฐานะเป็ นตัวแทนของผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าที่ตอ้ งดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์
ของเอสซีจีเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1 บริหารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจีดว้ ยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกราย
อย่างยั่งยืน
1.2 เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ื อหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทํา
การใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
1.3 เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น และชื่ อกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร
1.4 ชีแ้ จงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ ง
ให้ผถู้ ือหุน้ ตัดสินใจในที่ประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
1.5 ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่ืนในทางมิชอบอันเป็ นการเอาเปรียบผูถ้ ือหุน้
1.6 จัดให้มีกรรมการอิสระที่ ทาํ หน้าที่ดแู ลผูถ้ ื อหุน้ รายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ
จากผูถ้ ือหุน้ ผ่านช่องทางที่บริษัทจัดขึน้ และเข้าถึงได้ง่าย
1.7 กําหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
1.8 เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิ น และผลการดําเนินงาน อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ง ใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ท ราบถึง สถานะการดําเนิน งานของบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอผ่านช่องทางที่ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อพนักงาน
เอสซีจีเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็จ จึงปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่า
เทียมกันบนหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เอสซีจี คํานึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อ
มุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมให้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลื อกและเงื่ อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิ ภาพและเป็ นธรรม เพื่อให้ได้
พนักงานที่เป็ นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณ
ุ ภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ามาร่วมปฏิบตั งิ าน
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2.2 ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ถูก
ล่วงละเมิด รวมทัง้ สนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็ นอิสระ
2.3 จัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบตั ิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงมี
การปกป้องพนักงานไม่ให้ถกู กลั่นแกล้ง หรือได้รบั โทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy)
2.4 พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมทัง้ สร้างจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมให้แก่พนักงานทุกคน
2.5 ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้มี ก ารทํา งานร่ว มกัน เป็ น ทีม เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเป็ น อัน หนึ่ง อัน เดีย วกันของ
องค์กร รวมทัง้ สร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีวินยั ในการปฏิบตั งิ าน
2.6 ประเมิ นผลการปฏิ บัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิ จารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมทัง้ จัดให้มีสวัสดิการที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี ต้ อ้ งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัท
ชัน้ นําที่ อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2.7 ปลูกจิตสํานึกและส่งเสริมในเรื่องการทํางานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้เกิด
บรรยากาศและภาวะแวดล้อมในสถานที่ทาํ งานที่ดีให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่ง
คนในครอบครัวเดียวกัน
2.8 บริห ารงานตามระบบการจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย และระบบการจัด การด้า น
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
2.9 ส่งเสริมให้พนักงานมีดลุ ยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว
2.10 จัดให้มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในการ
ดําเนิน ธุรกิจและผลการดําเนินงานในธุรกิจต่างๆ ของเอสซีจี
3. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อลูกค้า
เอสซี จีมีความมุ่งมั่นที่ จะให้ผู้ใช้สิ นค้าและบริการได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้ ด้าน
คุณภาพและราคาที่เป็ นธรรม ตลอดจนมุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ งั ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
3.1 ส่งมอบสินค้าและบริการที่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและผูค้ นรอบข้าง รวมถึงร่วมเป็ นส่วน
หนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้สงั คมเติบโตอย่างยั่งยืน
3.2 สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มี
คุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ
3.3 พัฒนาสินค้าและบริการที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน
สามารถหมุนเวียนใช้ซาํ้ ได้ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
3.4 ผลิตสินค้าและบริการที่ ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคและไว้วางใจได้ รวมทัง้
ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและเพียงพอแก่ผบู้ ริโภค
3.5 จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็ นระบบ ปลอดภัย และไม่นาํ ข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถกู ต้อง
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3.6 กําหนดราคาของสินค้าและบริการในอัตราที่เป็ นธรรม
3.7 จัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.8 จัดให้มีหน่วยงานที่ รับผิ ดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คําปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
4. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
เอสซีจีปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถื อการปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี
และคํามั่นที่ให้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
4.1 พิจารณาราคาซือ้ ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และ
บริการที่ได้รบั รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
4.2 ชําระเงินให้คคู่ า้ อย่างถูกต้องและตรงเวลา
4.3 กําหนดระเบียบในการจัดหาและดําเนินการต่างๆ ที่ชดั เจน
4.4 ทําธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กาํ หนดไว้ และมีความ
เป็ นธรรมแก่ผทู้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้อง
4.5 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้
4.6 เยี่ยมเยียนคูค่ า้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟั งข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงต่างๆ
4.7 สนับสนุนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
4.8 หลีกเลี่ยงการซือ้ สินค้าที่คคู่ า้ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
4.9 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคูค่ า้ กับผูอ้ ่ืน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากคูค่ า้
4.10 ไม่ทาํ ธุรกิจกับคูค่ า้ ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
4.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คคู่ า้ ดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ยดึ มั่นปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
5. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่ธุรกิจ
เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทัง้ ในเรื่องมาตรฐานสิทธิ มนุษยชน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการ
ทํางาน และผลตอบแทนที่จะได้รบั นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรูท้ งั้ ในงาน
และนอกงานของคูธ่ ุรกิจให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดังต่อไปนี ้
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้คธู่ ุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ไม่ต่าํ กว่าที่กฎหมายกําหนด
5.2 ส่งเสริมและดูแลในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของคูธ่ รุ กิจ
5.3 เปิ ดโอกาสให้คู่ธุ รกิ จได้เข้าพบผู้บริหาร และรับฟั งความคิดเห็ นต่างๆ เพื่ อให้การทํางานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย ที่วางไว้
5.4 สนับสนุนให้คธู่ ุรกิจมีการพัฒนาความรู ้ เพื่อให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ค่ธู ุรกิจดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิ บัติตามจรรยาบรรณคู่ธุ รกิ จเอสซี จี (SCG Supplier Code of
Conduct)
6. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผูร้ ว่ มลงทุนและปฏิบตั ิตอ่ ผูร้ ว่ มลงทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมผูร้ ว่ มลงทุน
ให้เคารพสิทธิของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ให้ความร่วมมืออย่าง
ดีกบั ผูร้ ว่ มลงทุน ทัง้ นีเ้ พื่อให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วม
ทุน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
6.1 ประสานความร่วมมื อกับผูร้ ่วมลงทุนเพื่ อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกิ จการร่วมทุนให้มี
ความแข็งแกร่ง
6.2 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผูร้ ว่ มลงทุน ตลอดจนร่วมกันพิจารณา
กําหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุนเพื่อให้กิจการร่วมทุนพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
6.3 ติดตาม และผลักดันให้การดําเนินงานของกิ จการร่วมทุนเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและแนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6.4 พิจารณาร่วมกับผูร้ ่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการดําเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง
เป็ นธรรม และโปร่งใส
6.5 ไม่เอาเปรียบผูร้ ว่ มทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ
7. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อเจ้าหนี้
เอสซี จีมีนโยบายในการปฏิ บัติต่อเจ้าหนี ด้ ว้ ยความเสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี ้
7.1 จัดทําสัญญากับเจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดย
ไม่เอาเปรียบคูส่ ญ
ั ญา
7.2 ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสําคัญใดๆ ที่อาจทําให้เจ้าหนีไ้ ด้รบั ความเสียหาย
7.3 ปฏิบ ตั ิต ามเงื่ อ นไขข้อ ตกลงของสัญ ญาต่า งๆ ที่ ไ ด้ท าํ ไว้ก ับ เจ้า หนี ท้ ุก ประเภทอย่า งเคร่ง ครัด
ถูกต้องตรงไปตรงมา
7.4 ชําระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
8. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อชุมชน
เอสซีจีเคารพต่อสิทธิมนุษชนและการปฏิบตั ิอย่างเท่าทียมกันต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ดําเนินธุรกิจ
อย่างมีคณ
ุ ธรรมและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุง่ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร้างประโยชน์สขุ ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงให้
พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีท่ีทาํ ประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม โดยมีแนว
ปฏิบตั ดิ งั นี ้
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8.1 สนับ สนุน และให้ค วามช่ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมกับ สัง คมและชุม ชน โดยเฉพาะชุม ชนที่ อ ยู ่ร อบ
สถานประกอบการของเอสซีจี
8.2 ดูแ ลรัก ษาสิ ่ง แวดล้อ มรอบชุม ชน ควบคุม ดูแ ลการบริห ารจัด การการกํา จัด ของเสีย ทั ง้ จาก
กระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื ้อนต่างๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ม่งุ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน ทัง้
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรมให้
เยาวชนเป็ นทัง้ คนเก่งและดี
8.4 สนันสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพและชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมให้ดีขนึ ้ อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
8.5 สนันสนุนกิ จกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่ อให้คนในชุมชนและสังคมมี สุข ภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
8.6 ส่ง เสริมและสนับสนุนกิจ กรรมด้านศิล ปะ การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และการทํานุบาํ รุงศาสนาตาม
ความเหมาะสม
8.7 สนันสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและปั นโอกาสให้ผดู้ อ้ ยโอกาสในสังคมมีชีวิตที่ดี
ขึน้ ตลอดจนสนันสนุนองค์กรที่สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.8 เปิ ดโอกาสให้ชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิ จกรรม/โครงการต่างๆ รวมทัง้ เสนอความ
คิดเห็ น ข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรียน ที่ เ ป็ น ผลมาจากการดําเนิน งานของเอสซี จี โดยมุ่ง หวัง ให้
อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างยั่งยืน
9. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อหน่วยงานราชการ
เอสซี จี ให้ความสําคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มี ส่วนได้เสี ย โดยได้กาํ หนดแนวปฏิ บัติในการทํา
ธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เพื่อให้พนักงานดําเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทัง้ ทางด้านวิชาการและการสนันสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
9.1 ปฏิ บ ตั ิต ามกฎหมายและระเบีย บปฏิบ ตั ิที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า งเคร่ง ครัด และตระหนัก อยู่เ สมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขัน้ ตอน หรือ
วิธีปฏิบตั ทิ ่ีแตกต่างกัน
9.2 ไม่กระทําการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการ มีการดําเนินการที่ไม่ถกู ต้องเหมาะสม
9.3 สร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาชุมชนให้กบั หน่วยงานราชการ อาทิ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
9.4 สนับสนุนกิจกรรมของราชการ
9.5 ร่วมประชุมให้ขอ้ คิดเห็น สนับสนุน และช่วยเหลือทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
9.6 รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการ
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9.7 รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
10. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อสื่อมวลชน
เอสซีจีเห็นความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ส่ือมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
10.1 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น
10.2 สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
10.3 เปิ ดโอกาสให้ส่ือมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด
10.4 อํานวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนที่มาติดต่อ
10.5 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสื่อมวลชน เช่น จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน เพื่อให้เห็นกระบวนการ
ผลิตและระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน รวมถึงได้รบั ข้อมูลต่างๆ ที่ถกู ต้อง
11. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาํ ความคิด
เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่ม เปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
และถูกต้อง รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทาง
ร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ย่ งั ยืน เคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
11.1 เปิ ดเผยข้อมูลการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
11.2 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทัง้ บทความและข่าวสารต่างๆ
และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
11.3 ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงผลักดันให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
11.4 สร้างความสัมพันธ์และกระบวนการการมีสว่ นร่วมของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11.5 รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอและหรือข้อร้องเรียนจากผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ
ประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
12. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่แข่ง
เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่
สุจริต โดยยึดมั่นการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี คํานึงถึง
จริยธรรมในการประกอบการค้า และกฎหมายแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
12.1 ปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทัง้ ไม่
เอาเปรียบคูแ่ ข่งด้วยวิธีอนั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
12.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
12.3 ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของคูแ่ ข่ง
12.4 ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง
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12.5 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทําความตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งที่เป็ นการลด
หรือจํากัดการแข่งขันทางการค้า

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
(Diversity and Inclusion Policy)
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเท่า
เทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ตามที่ปรากฎใน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีมีการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ
บุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดําเนินงานในทุกสินค้าและบริการ และกิจกรรมทางธุรกิ จของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคู่
ธุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) และผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture)
นิยามศัพท์ทใ่ี ช้กับนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
ความหลากหลาย (Diversity) หมายความว่า ความแตกต่างของบุคคลไม่วา่ จะเป็ นความแตกต่างทางกาย
จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ประเทศต้นกําเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม
วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม หรื อเรื่ องอื่ นใดตามกฎหมายของแต่ล ะประเทศ และตามสนธิ สัญ ญาที่ แ ต่ล ะ
ประเทศมีพนั ธกรณีจะต้องปฏิบตั ติ าม
การยอมรับความแตกต่าง (Inclusion) หมายความว่า การให้คณ
ุ ค่าและการยอมรับต่อความแตกต่างของบุคคล
เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) ตามงบการเงินรวม
นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเอสซี จี ทุกระดับ ตระหนักและให้ค าํ มั่นต่ อการเคารพในความ
หลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคล โดย
• ปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลทุก

คน ทัง้ ต่อบุคคลภายในองค์กร และสังคมภายนอก โดยปฏิบตั ิตามนโยบายของเอสซีจี กฎหมายของแต่ละ
ประเทศ และตามสนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีท่ีตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
• เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจีให้เป็ นแบบอย่างของการให้ความเคารพในความหลากหลายและ

การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ไม่ยอมรับต่อการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบตั ทิ ่ีไม่เท่าเทียม
• ส่งเสริมและให้การสนับสนุน แก่คธู่ ุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value
Chain) ผูส้ ่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture)
เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพและปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามแนวนโยบายนี ้
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แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่าเทียม ให้ความเคารพในความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุกคน
รับฟั งและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นที่ แตกต่างของบุคคลอื่ น สร้างบรรยากาศในการทํางานและ
วัฒนธรรมองค์กรที่เคารพต่อความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุกคนตามนโยบายนี ้
2. พิจารณาเรื่องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของกล
ยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ อันจะส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มและการพัฒนาทางธุรกิจของเอสซีจี
3. ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา และผูน้ าํ ในองค์กรทุกระดับให้การสนับสนุนส่งเสริมต่อการเคารพในความหลากหลาย
และการยอมรับความแตกต่างของบุคคลทั่วทัง้ องค์กร
4. ส่งเสริมให้มีการสรรหาคณะกรรมการบริษัทหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน โดยนําเรื่องความหลากหลาย
และการยอมรับความแตกต่างของบุคคลมาเป็ นปั จจัยประกอบการพิจารณา เพื่อสรรหาบุคคลเข้าร่วมเป็ น
กรรมการในทุกระดับอย่างเหมาะสม
5. นําเรื่องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลไปใช้ในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลอย่างเคร่งครัดตัง้ แต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การเติบโตในหน้าที่การ
งาน การบริหารผลการปฏิบตั งิ านและค่าตอบแทน การเกษียณอายุ และอื่นๆ
6. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทําความเข้าใจ กําหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่คธู่ ุรกิจในห่วง
โซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผูส้ ง่ มอบสินค้าและบริการ (Supplier)
ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม เคารพและปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามแนวนโยบายนี ้
7. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิของบุคคล สอดส่องดูแล
เรื่องการเคารพต่อความหลายหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุกคน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือ
บุคคลที่ รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี ขอ้ สงสัยหรือข้อ
ซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
8. เอสซี จี จ ะให้ความเป็ นธรรมและคุ้ม ครองบุ ค คลที่ แจ้ง เรื่ องการละเมิ ดสิ ทธิ ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เอสซีจี โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ี ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ ของ
บุคคล ตามที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ใน Whistleblower Protection Policy
9. ผูก้ ระทําการละเมิดสิทธิ สิทธิ ของบุคคลอันเกิ ดจากความหลากหลายและความแตกต่างของบุคคล เป็ นการ
กระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ นอกจากนี ้
อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม แต่ใน
กรณีท่ีมีความจําเป็ น หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปั น
ผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถื อหุน้ ร้อยละ 100 เป็ นส่วนใหญ่ นนั้ บริษัท
พิจารณาถึงผลการดําเนินงาน และคํานึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของ
บริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
เอสซีจีได้จดั ทําจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คธู่ ุรกิจของเอสซีจีมี
ความเข้าใจที่ถกู ต้อง และนําไปใช้เป็ นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี ้
1) จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ: ดําเนินธุรกิ จอย่างซื่ อสัตย์สุจริต เป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย เปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รักษาความลับ และเคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่ืน
2) แรงงานและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน: ไม่เ ลื อกปฏิ บัติโดยไม่เ ป็ นธรรม ให้ความสําคัญ กับการคุม้ ครอง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บงั คับใช้แรงงานในลักษณะแรงงาน
ทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกําหนดระยะเวลาการทํางานอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
3) อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย : ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ถูกสุข ลักษณะและ
ปลอดภัย ควบคุม ความเสี่ ย งของการเกิ ด อุบัติ เ หตุแ ละผลกระทบต่ อสุขภาพที่ อาจเกิ ดจากการ
ปฏิบตั งิ าน และการจัดให้มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ
4) สิ่งแวดล้อม: ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R
ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนํากลับมาใช้ซาํ้ หรือใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และการ
สร้างทดแทน (Replenish)
5) กฎหมายและข้อกําหนด: ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด

นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Trust Policy)
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็ นกฎหมายเศรษฐกิ จที่ มี ความสําคัญต่อการประกอบธุรกิ จ รัฐได้ออก
กฎหมายควบคุมผูป้ ระกอบธุรกิจในตลาดให้ดาํ เนินการแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม ไม่ให้มีการกีดกันทางการค้า
ตลอดจนควบคุมการใช้อาํ นาจเหนื อตลาดไม่ให้สร้างความเสี ยหายแก่ผูป้ ระกอบธุรกิ จรายอื่น กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าจึงมีความเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนีก้ ฎหมายการแข่งขันทางการค้ายังมี
บทลงโทษอย่างร้ายแรงทัง้ ทางแพ่งและอาญาทัง้ ต่อตัวบริษัทและผูบ้ ริหารที่เกี่ ยวข้อง และอาจส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจของเอสซีจีทงั้ ในและต่างประเทศ เอสซีจีให้ความสําคัญต่อการดําเนิน
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ธุรกิจอย่างเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า ประโยชน์ของลูกค้า
และคูค่ า้ รวมถึงความเป็ นธรรมในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นและที่ผ่านมาได้กาํ หนดนโยบายการแข่งขัน
ทางการค้าไว้ในจรรยาบรรณเอสซี จี เนื่ องจากพระราชบัญญัติ การแข่ง ขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ผ่า นการ
พิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่ สาํ คัญหลายประการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการทบทวน ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทําแนว
ปฎิบตั ติ า่ ง ๆ ขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้พนักงานเอสซีจีทาํ ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
นโยบาย
1. เอสซีจีจะต้องประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรม มีจริยธรรม เคารพกฎกติกา และปฏิบตั ติ ามกฎหมายเรื่องการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ เอสซีจีจะไม่กระทําการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็ น
ธรรมทางการค้า ขัดขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขันเสรี หรือมีผลเป็ นการทําลาย ทําให้เสียหาย กีดกัน
หรือจํากัดการประกอบธุรกิจของผูอ้ ่ืน
2. ในกรณี ท่ี เอสซี จีมีสถานะเป็ นผูม้ ี อาํ นาจเหนื อตลาดตามที่กฎหมายกําหนด เอสซี จีตอ้ งหลีกเลี่ ยงไม่ใช้
อํานาจเหนื อตลาดไปในทางที่ มิ ชอบ ไม่เ ป็ น ธรรม หรือไม่มี เ หตุผ ลอัน สมควร ที่ อาจจะส่ง ผลเป็ นการ
บิดเบือนกลไกของตลาด
3. เอสซีจีจะต้องไม่ดาํ เนินการใดๆ อันมีผลเป็ นการยุติการแข่งขันกับคู่แข่งในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทัง้ ต้องไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ทําความตกลงกับคูแ่ ข่ง คูค่ า้ หรือลูกค้า
เพื่อลดหรือจํากัดการแข่งขันในตลาด
4. หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องกับการทําธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศต้องทําความเข้าใจและปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตั ิว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของประเทศที่เข้าไปทํา
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรณีควบรวมกิจการ
5. พนักงานเอสซีจีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการปฏิบตั ิตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็ นเรื่องสําคัญ
อย่างยิ่ง ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีตอ้ งใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้ม่นั ใจว่าการประกอบธุรกิจของเอสซี
จี เคารพกฎหมายการแข่งขันทางการค้า มี จริยธรรมทางการค้า ตลอดจนให้ความรู แ้ ก่ค่คู า้ ของเอสซี จี
เกี่ยวกับความสําคัญของการปฏิบตั ติ ามกฎหมายแข่งขันทางการค้า
6. หน่วยงานที่ มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการทําธุรกรรมและการลงทุนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบ
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าได้ดาํ เนินการตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาํ จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ
แนวปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้าไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
8. การไม่ปฎิบตั ติ ามนโยบายฉบับนีถ้ ือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี
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นโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการจัดหาและคัดเลื อกคู่คา้ /คู่ธุรกิ จของเอสซีจี และให้เปิ ดเผยไว้ให้เป็ นที่
ทราบ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจว่าเอสซี จี จ ะดําเนินการคัด เลื อ กคู่ค า้ /คู่ธุรกิจ อย่างมี ระบบ เป็ น ธรรม โปร่ง ใส และ
สนับสนุนคู่ค า้ / คู่ธุรกิ จที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จ อย่างมี จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะไม่
ทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบคุ คลที่กระทําผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
นิยาม
การจัดหา หมายถึง การจัดซือ้ การจ้างทําของ การจ้างเหมาบริการ การจ้างขนส่ง การเช่า และการเช่าซือ้
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ บั จ้าง ผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ห้เช่า หรือผูใ้ ห้เช่าซือ้ ที่สง่ มอบสินค้าหรือบริการให้เอสซีจี
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค่ า้ หรือคูธ่ ุรกิจ ที่มีการทําธุรกรรม และมีรายชื่ออยูใ่ นระบบของเอสซีจี
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คูค่ า้ หรือคูธ่ ุรกิจที่อยู่ในรายชื่อคูค่ า้ /คู่
ธุรกิจของเอสซีจี ซึ่งได้ผา่ นกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลงานในกลุม่ สินค้าและบริการที่เอสซีจีกาํ หนด
นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
เอสซีจีจะดําเนินการจัดหาอย่างมี ระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซี จีท่ีมีการควบคุมอย่าง
รัดกุม คํานึงถึงความต้องการทัง้ ในด้านคุณภาพ ราคา จํานวน เวลา การให้บริการ การส่งมอบ การบริการ
หลัง การขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ทาํ ธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย
ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
เอสซีจี จ ะดํา เนิน การคัด เลื อ กคู่ค า้ /คู่ธุร กิ จ อย่า งมี ร ะบบ เป็ น ธรรม โปร่ง ใส และสนับ สนุน คู่ค า้ /คู่
ธุรกิ จที่ดาํ เนินธุรกิ จ อย่างมี จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัตขิ องคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. เป็ นผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ ผูจ้ าํ หน่าย ผูแ้ ทนจําหน่าย ผูใ้ ห้บริการ หรือผูร้ บั จ้าง ซึ่งมีสถานประกอบการที่
สามารถตรวจสอบได้
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการ
ดําเนินกิจการที่นา่ เชื่อถือ
3. ยอมรับที่จะปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
4. เป็ นผูท้ ่ีมีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ โดยเอสซีจีจะประเมินผลงานจากคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ส่งมอบ การให้บริการหลังการขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทําธุรกรรม
5. เป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของเอสซีจี
6. ไม่เป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจที่มีประวัตติ อ้ งห้ามทําการค้าอันเนื่องมาจากการกระทําทุจริต
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การสมัครเป็ นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. ผูส้ นใจสมัครเป็ น คู่คา้ /คู่ธุรกิ จของเอสซี จีสามารถยื่ นใบสมัครตามแบบพิมพ์ท่ี กาํ หนดพร้อมข้อมูล
รายละเอียดและเอกสารประกอบ ได้แก่ เอกสารรับรองทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หนังสือ
รับรองอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผูร้ บั มอบอํานาจ เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร และสําเนาหนังสื อ
จดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น สําเนาใบทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็ นต้น โดยยื่ นต่อ
หน่วยงานที่ดาํ เนินการจัดหาของเอสซีจี
2. คู่คา้ /คู่ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ตอ้ งลงนามตอบรับที่ จ ะปฏิ บัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิ จ ของเอสซี จี (SCG
Supplier Code of Conduct)
ขั้นตอนการทําธุรกิจกับเอสซีจี
1. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจที่ทาํ ธุรกิจกับเอสซีจีได้ตอ้ งเป็ นคู่คา้ /คูธ่ ุรกิจมีรายชื่อในระบบของเอสซีจีแล้ว นอกจากใน
บางกรณี ท่ีใช้การสืบราคาหรือการประกวดราคา คู่คา้ /คูธ่ ุรกิจอาจได้รบั เชิญเข้าเสนอราคาก่อนจะมี
รายชื่อในระบบและเมื่อได้รบั การคัดเลือกแล้วจึงจะสมัครเป็ นคู่คา้ /คู่ธุรกิจก็ได้ ทัง้ นีเ้ อสซีจีอาจขอให้
คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ ตอบรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกรวดเร็วภายใต้กฎหมายที่บงั คับ
ใช้กบั ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบสั่งซื อ้ หรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างคู่คา้ /คู่ธุรกิจและเอสซีจี ที่จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะ
ถื อเป็ นข้อผูกมัดในการทําธุรกรรมระหว่างเอสซีจีและคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี
3. ในการเสนอราคาหรือการทําสัญญา เอสซี จีอาจขอให้ค่คู า้ /คู่ธุ รกิจวางหลักประกันการปฏิบัติ ตาม
ข้อตกลงโดยเอสซีจีจะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเอสซีจีจะคืนหลักประกันให้เมื่อสิน้ สุด
ภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนัน้ ๆ แล้ว
4. เมื่อคู่คา้ /คู่ธุรกิ จปฏิ บตั ิตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื อ้ แล้วคู่คา้ /คู่ธุรกิ จจะต้องส่งมอบใบกํากับ
ภาษี ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อขอรับชําระเงิน ณ สถานที่และกําหนดเวลา
ตามที่เอสซีจีกาํ หนด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของทุกหน่วยงาน และเอสซีจีจะชําระเงิน
โดยการโอนค่าสินค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตามที่ทางราชการกําหนดและภาระผูกพันอื่นๆ ตาม
สัญญา เช่น เงินคํา้ ประกันผลงาน ให้ท่ีบญ
ั ชีธนาคารที่คคู่ า้ /คูธ่ ุรกิจแจ้งไว้แล้ว หรือเว้นแต่คคู่ า้ /คูธ่ ุรกิจจะ
ขอรับเป็ นเช็ค ทัง้ นี ้ เอสซีจีขอสงวนสิทธิการชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีเท่านัน้
5. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจสามารถขอแก้ไขข้อมูลคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจในระบบของเอสซีจีได้ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่ดาํ เนินการ
จัดหาของเอสซีจี พร้อมส่งเอกสารประกอบการแก้ไขที่ได้รบั การรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจของคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ
6. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจสามารถแจ้งร้องเรียนการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ /คูธ่ ุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
เอสซี จี ไ ด้ ต ามช่ อ งทางที่ เ อสซี จี ก ํ า หนดไว้ ที่ ร ะบบรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและแจ้ ง เบาะแสเอสซี จี
https://whistleblower.scg.com
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นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเอสซีจี

เอสซีจี มุง่ มั่นสูค่ วามเป็ นผูน้ าํ ทางธุรกิจในภูมิภาคด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตระหนักว่าสิ่งสําคัญที่ ขับเคลื่ อนธุรกิ จให้เติบโตอย่างยั่งยื นได้คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศ เอสซีจี จึงได้กาํ หนดนโยบายฉบับนี ้ โดยปรับปรุ งจากนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฉบับก่อน
หน้านี ้ (1 เมษายน 2559) เพื่ อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิท่ี มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ดังแสดงเจตนารมณ์ไว้ในอุดมการณ์เอสซีจี
นโยบายฉบับนีใ้ ห้ครอบคลุมทุกการดําเนินงานการผลิต การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ การดําเนินงาน
ของหุน้ ส่วนธุรกิ จในห่วงโซ่คุณค่าและผูร้ ่วมธุรกิจของเอสซี จี ตัง้ แต่การออกแบบ การจัดซื อ้ จัดหา การผลิต
สินค้า บริการ และโซลูชนั การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนการจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์หลังการ
ใช้งาน นอกจากนี ย้ ัง ครอบคลุม ถึง คู่ธุรกิ จ และผูใ้ ห้บริการ รวมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิ จ ที่ สาํ คัญ อื่นๆ เช่น การ
ดําเนินงานที่ไม่มีอาํ นาจบริหาร หุน้ ส่วนในผูร้ ว่ มธุรกิจ การจัดจ้างภายนอก การดําเนินโครงการใหม่ โครงการ
ปรับปรุง การจัดทําข้อตกลงต่างๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ ดังนี ้
1. ดําเนินธุรกิ จบนพื น้ ฐานข้อกําหนดทางกฎหมาย โดยสอดคล้องกับประเด็นระดับโลกและคํานึง ถึ ง
ประเด็นระดับท้องถิ่น ตามแนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และนโยบายอื่นๆ ของเอสซีจี
2. ดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยการธรรมชาติ พลังงาน และนํา้ อย่างยั่งยืน ผ่านการดําเนินงาน
ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียน: การดําเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลง
ปารีส การไม่มีของเสียไปฝั งกลบ อนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวิภาพและระบบนิเวศ การบริหารจัดการห่วง
โซ่อปุ ทาน การจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสินค้า บริการ และโซลูช่นั ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและการตรวจประเมินระบบการจัดการ เพื่อยกระดับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. ประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจัดทําการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศ พร้อมทัง้ กําหนดดัชนีชีว้ ดั ที่สาํ คัญและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดําเนินงาน
5. เปิ ดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อการรายงานอย่างต่อเนื่องของข้อมูลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศตามความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
6. เสริม สร้างความรู ้และความตระหนักเรื่ องการบริ หารจัด การสิ่ ง แวดล้อมและสภาพภูมิ อากาศให้
พนักงาน ลูกค้า คูธ่ ุรกิจ และผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศฉบับนี ้ ได้ถกู ปลูกฝั งเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
และนําไปปฏิ บัติ อ ย่ างเป็ น รู ปธรรม จึง ให้ทุกบริษัท นํา ไปปรับใช้ใ ห้เ หมาะสมกับ การดําเนิน ธุร กิ จ เพื่ อให้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ เอสซีจี ต่อไป
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
นิยาม
เอสซีจี หมายถึง
1) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ
2) บริษทั ย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท หมายถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หมายถึง
1) บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)เป็ นเจ้าของหรือถื อหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงใน
บริษัทหรือนิตบิ คุ คลนัน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ไม่วา่ จะถือหุน้ เองโดยตรงหรือถือหุน้ โดยอ้อม หรือ
2) บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)มีอาํ นาจควบคุมในเรื่องการกําหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทหรือนิตบิ คุ คลนัน้
คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พนักงาน หมายถึงผูท้ ่ีทาํ สัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างพิเศษกับเอสซีจี
ผู้ มีส่วนได้เสีย หมายถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับเอสซีจีในด้านต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท พนักงาน ผูถ้ ื อหุน้
คูส่ ญ
ั ญา ผูร้ บั เหมา ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี ้ ลูกหนี ้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็ นต้น
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2

สารจาก
ประธานกรรมการ
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั เมือ่ ปี พ.ศ. 2456 จนถึงปัจจุบนั เอสซีจไี ด้เผชิญกับการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ อสซีจยี ดึ มัน่ อยูเ่ สมอคือการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีคณ
ุ ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตามอุดมการณ์เอสซีจี ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของ
การประพฤติปฏิบัติที่ดีของพนักงานเอสซีจี ที่ได้รวบรวมขึ้นเป็น “จรรยาบรรณเอสซีจี”
จรรยาบรรณเอสซีจีได้จัดท�ำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้
มีการปรับปรุงต่อมาอีก 5 ครั้ง โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 ซึ่งมีการแบ่ง
หมวดหมู่และปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน  ครอบคลุมกฎเกณฑ์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขวางขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันยิ่งขึ้น
พนักงานเอสซีจีทุกคนจะต้องศึกษาคู่มือจรรยาบรรณเล่มนี้ให้เข้าใจเป็นอย่างดี และใช้
ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนหลักการของจรรยาบรรณเอสซีจี เพื่อสืบทอดสิ่ง
ที่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความ
ส�ำคัญอย่างจริงจังกว่า 100 ปีที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณพนักงานเอสซีจที กุ คนทีป่ ฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมทัง้
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญในการรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของเอสซีจี
ให้คงอยู่ตลอดไป

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
23 ธันวาคม 2558
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อุดมการณ์เอสซีจี
การที่เอสซีจี เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะมีอุดมการณ์ ใน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจน
พนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา คือ

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

เอสซีจี มีความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้รับความเป็นธรรม กล่าวคือ
• ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้าน
คุณภาพและราคา
• ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ รั บ ผลตอบแทนการลงทุ น ในอั ต ราที่
เหมาะสม
• ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

เอสซีจี มุง่ กระท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลในทาง
ที่เป็นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
ตระหนักดีวา่ เราต้องทุม่ เทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ความรูแ้ ละความ
สามารถที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้และ
ศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวหน้า
ต่อไปด้วยความมัน่ คงและยัง่ ยืนเพือ่ ผลทีด่ ที สี่ ดุ แก่เอสซีจี และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
• ท�ำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติ
ต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตรและ
เป็นธรรม
• ท�ำงานโดยเสมอภาค ไม่แบ่งพวก รุ่น หรือสถาบัน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
• ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้เกิดประโยชน์กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย
• ท�ำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ความรู้
ความสามารถ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่า
เสมอเพือ่ พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศตลอดมา โดยค�ำนึงถึงการ
ผสานประโยชน์และผลกระทบทุกด้านทีม่ ตี อ่ ผูเ้ กีย่ วข้อง
• ทันโลกทันเหตุการณ์และพร้อมทีจ่ ะเผชิญกับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
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บุคคลเจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด�ำเนินชีวิต
องค์กรก็เจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

เอสซีจี ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคา่ ทีส่ ดุ การทีเ่ อสซีจี
เจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะมีคนเก่งและดีที่มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการส�ำคัญ เอสซีจี
จึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้าท�ำงาน และพัฒนาคนให้พร้อม
ที่จะเผชิญสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะ
เดียวกันก็สร้างความมัน่ คงและความผูกพันทางใจให้พนักงาน
มีความรักเอสซีจี ท�ำให้พนักงานเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะท�ำงานเพือ่
ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต

เอสซีจี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศ
ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยค� ำ นึ ง ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่
มี ต ่ อ สั ง คม รวมทั้ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
• ท�ำงานร่วมกันเหมือนพี่น้อง ห่วงใย เอื้ออาทร ยกย่อง
ชมเชย แนะน�ำเพือ่ ให้กำ� ลังใจกันและกัน เคารพความคิด
เห็นของกันและกัน
• ท�ำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
• ท� ำ งานด้ ว ยความใส่ ใ จในมาตรฐานความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• มี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า รั ก ษา
สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากที่บ้าน ที่ท�ำงาน และขยายผล
สู่ภายนอก
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชน
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
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บทน�ำ

จรรยาบรรณเอสซีจี
คืออะไร

จรรยาบรรณเอสซีจี หมายถึง แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการด�ำเนิน
ธุรกิจซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้
พนักงานเอสซีจียึดถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระเบียบข้อบังคับพนักงาน
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ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี?
พนักงานเอสซีจที กุ คน มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามหลักการและแนวปฏิบตั ิ
ที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี

ท่านต้องท�ำอะไรกับ
จรรยาบรรณเอสซีจี?
1. ท�ำความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก�ำหนด
ไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน
2. ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้คำ� ปรึกษา
จรรยาบรรณเอสซีจีเมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระท�ำ
ถูกต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม่
3. สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเอสซีจีตาม
หลักจรรยาบรรณเอสซีจี
4. แจ้ ง เบาะแสเมื่อพบเห็น การกระท�ำที่ไม่ถูกต้องตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางทีเ่ อสซีจกี ำ� หนดไว้และให้
ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี
จะมีผลอย่างไร?
•

•

การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก การและแนว
ปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี
อาจมีความผิดทางวินยั หรือกฎหมายตาม
แต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
เอสซีจีข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อื่น
กระท�ำผิดจรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จ
จริง และการกระท�ำอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจีเช่นกัน
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เอสซี จี มี ร ะบบรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและ
แจ้ ง เบาะแส (Whistleblower
System) ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลัก สากล
ในกรณี ที่ ท ่ า นทราบ หรื อ พบเห็ น
การกระท� ำ  หรื อ เป็ น ผู ้ เ ดื อ ดร้ อ น
เสียหายทีเ่ กีย่ วกับการทุจริต ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษทั และจรรยาบรรณ ท่านสามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�ำดังกล่าว
ได้โดยด�ำเนินการ ดังนี้ี
• แจ้งไปที่ผู้รับข้อร้องเรียน ตาม
ช่องทางการร้องเรียนที่ก�ำหนด
ทั้ ง นี้ ต ้ อ งไม่ เ ป็ น การร้ อ งเรี ย น
ข้อมูลเท็จหรือเป็นการกลัน่ แกล้ง
ซึ่ ง เอสซี จี ถื อ ว่ า ผิ ด วิ นั ย ตามข้ อ
บังคับการบริหารงานบุคคล
• บริษัทมีกระบวนการด�ำเนินการ
เมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมีการ
คุ ้ ม ครองแก่ พ นั ก งานที่ แ จ้ ง ข้ อ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ผังกระบวนการด�ำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน
• ผ่านทางเว็บไซต์ระบบรับ
ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
(Whistleblower System)

ผู้รับข้อร้องเรียน
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบุคคลกลาง • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
• กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
• ผูบ้ ังคับบัญชาที่ท่านไว้วางใจในทุกระดับ

บริษัทหรือส�ำนักงานตรวจสอบท�ำหน้าที่
01

หรือ

รวบรวมข้อเท็จจริงท�ำเป็นความลับ*
• ผู้รับข้อร้องเรียน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นรวบรวมข้อเท็จจริง
• โดยหลักการต้องเชื่อมั่นว่าผู้ถูกร้องเรียนสุจริต
* พิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น ใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน
(ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการหาข้อเท็จจริง)

ตั้งคณะท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นทางการ
(ข้อเท็จจริงมีแนวโน้มผิดวินยั /จรรยาบรรณจ�ำเป็นต้องตัง้ คณะ
ท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือ่ หาข้อมูลและหลักฐาน จากหลาย
และ/หรือ หน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก และสรุปผล/เสนอการลงโทษ)
02

03

04

รายละเอี ย ด สามารถอ่ า นเพิ่ ม เติ ม
ได้ที่ SCG Whistleblower Policy หรือ
“นโยบายการคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือ
ให้ เ บาะแสเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับบริษทั และจรรยาบรรณ” ซึง่
อยูใ่ นเว็บไซต์ SCG Intranet

• ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร/
E-mail address/จดหมาย (โดยระบุชื่อ
หรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้)
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ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นทางการ
(ข้อร้องเรียนเป็นกรณีทจุ ริต และสรุปผล/เสนอการลงโทษ)
การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ
• MDC พิจารณาพนักงานระดับจัดการ 3 ขึ้นไป
• พนักงานระดับอื่น ๆ ผู้พิจารณาฯ ตามที่ก�ำหนดในอ�ำนาจ
ด�ำเนินการของบริษัท (ตามข้อสรุปของคณะท�ำงานตรวจ
สอบข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวน)
รายงานตามความเหมาะสม
คณะจัดการบริษัท คณะจัดการกลุ่มธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั

กรณีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายในก�ำหนดระยะเวลา 7 วันท�ำการนับแต่วันที่สรุปผล

ท่านควรท�ำอย่างไร
เมื่อพบการกระท�ำ
ผิดจรรยาบรรณ?
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ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับ
การคุ้มครองอย่างไร
เอสซี จี มี น โยบายการคุ ้ ม ครองและให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่
พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส คณะท�ำงานหาข้อเท็จ
จริ ง กรรมการสอบสวน เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ
(Whistleblower Policy) ดังนีี้
1. กรณีผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยชื่อ บริษัทสามารถ
รายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้ หรือ
บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เอสซีจถี อื ว่าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องถือเป็นความลับ และจะเปิด
เผยเท่าที่จ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

a
b

c

หัวข้อเรื่อง

3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจ
เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอ
ให้บริษัทก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือ
บริษทั อาจก�ำหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ ง
ร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความ
เดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. ผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการทีม่ คี วามเหมาะสม และเป็นธรรม

0

หลักการ

e

แนวปฏิบัติ

นิยาม

SCG
Code of
Conduct
d

ตัวอย่าง
01

02

03

จรรยาบรรณเอสซีจี

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย
a
b
c

หัวข้อเรื่อง
หลักการ
แนวปฏิบัติ

d
e

ตัวอย่าง
นิยามศัพท์
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นิยามค�ำศัพท์ทั่วไป
บริษัทย่อย
เอสซีจี
1.  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2.  บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
     จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยตามงบการเงินรวม
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ กับ
การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือ
มีส่วนที่อาจท�ำให้เกิดผลกระทบ
การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น
กรรมการบริษัท พนักงาน ผู้ถือหุ้น
คู่สัญญา ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สังคม
ชุมชนรอบโรงงาน เป็นต้น

พนักงานเอสซีจี
กรรมการบริษัท
กรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

พนักงานประจ�ำภายใต้สัญญาจ้าง
แรงงาน พนักงานทดลองงาน และ
พนักงานที่มีสัญญาจ้างงานเป็นพิเศษ
ซึ่งสังกัดบริษัทในเอสซีจีในทุก ๆ
ประเทศที่เอสซีจีประกอบธุรกิจอยู่
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ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เอสซีจี
มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นรัฐบาล หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรภาคเอกชน เป็นต้น

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท�ำนิติกรรม
สัญญา หรือการด�ำเนินการใด ๆ
กับผู้อื่นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ
การด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
เช่น การบริการ การซื้อ การขาย
การว่าจ้าง  การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน การสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ

คู่ค้า
ผู้จ�ำหน่ายสินค้า ผู้ให้เช่า
หรือผู้ให้เช่าซื้อ ที่ส่งมอบ
สินค้าให้เอสซีจี

คู่ธุรกิจหรือผู้รับเหมา
ผู้รับจ้าง หรือให้บริการแก่เอสซีจี
หรือคู่สัญญาที่ท�ำสัญญาจ้างท�ำ
ของกับเอสซีจี

ธุรกรรม (Transaction)

คู่สัญญา
ผู้ที่ยอมเข้าผูกพันตนและมี
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ตามที่ปรากฏในสัญญาที่ได้
ท�ำไว้กับเอสซีจี

ลูกค้า
ผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้งานสินค้า และ
ผู้รับบริการ

เชื่อมั่นใน
คุณค่าของคน
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แนวปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
เอสซีจี

1

13

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
หลักการ
เอสซีจตี ระหนักถึงความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน
โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระท�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
นอกจากนี้เอสซีจียังตระหนักถึงความส�ำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อ
พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซงึ่ กันและกัน และปฏิบตั ิ
ต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย
จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา
สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่
จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งจากผู้
ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระท�ำที่
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตัง้ แต่
การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาท�ำงานและวันหยุด การมอบ
หมายงาน การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การฝึกอบรมและพัฒนา
การวางแผนความก้าวหน้า และอื่น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงาน
เด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณ
ร่างกายหรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขัง
หน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรง
ในรูปแบบใด

นิยาม
สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
หมายความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์
ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่
ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่าง
ทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะ
ทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ หรือตามสนธิ
สัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะ
ต้องปฏิบัติตาม

1
ตัวอย่าง
01

02

หากท่ า นพบคู ่ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ใช้ แ รงงานเด็ ก ใน หากท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องประเมินผล
โรงงาน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
การปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ปี แ ก่ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี
ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน ท่านจะต้อง
ค�ำแนะน�ำ
ปฏิบัติอย่างไร
รายงานต่ อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาทั น ที เนื่ อ งจากเอสซี จี
สนับสนุนให้คธู่ รุ กิจด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตาม ค�ำแนะน�ำ
คูม่ อื จรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจเอสซีจี หากคูธ่ รุ กิจปฏิบตั ไิ ม่ ต้องปฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียม
สอดคล้องกับจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจเอสซีจี เอสซีจจี ะขอ ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงกระท�ำการที่ไม่สมควร
สงวนสิทธิ์ในการด�ำเนินการใด ๆ กับคู่ธุรกิจนั้นโดย ปราศจากเหตุผลและความชอบธรรม และประเมิน
พิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น ผลการปฏิบัติงานจากผลการท�ำงาน ความรู้ความ
สามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยต้องไม่ยอมให้
ความรู้สึกส่วนตัว อคติหรือความล�ำเอียงมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ

03

04

หากท่านพบเห็นเพื่อนพนักงานที่เป็นสตรีมีครรภ์ หากท่านพบเห็นเพื่อนร่วมงานพูดจาดูหมิ่นผู้อื่น
ปฏิบัติงานล่วงเวลาในส�ำนักงาน ท่านควรปฏิบัติ หรื อ กระท� ำ การอื่ น ใดที่ อ าจเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ
อย่างไร
มนุษยชนของผู้อื่น ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาเพราะพนักงานทีเ่ ป็นสตรีมี
ครรภ์นนั้ จะได้รบั การคุม้ ครองเป็นพิเศษตามกฎหมาย
แรงงาน  ซึ่งโดยปกติน้ันห้ามมิให้พนักงานซึ่งเป็น
หญิงมีครรภ์ท�ำงานล่วงเวลา  หรือท�ำงานในวันหยุด
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย

ค�ำแนะน�ำ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจะได้น�ำข้อเท็จจริง
พิจารณาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องก�ำหนดแนวทางการ
ด�ำเนินการส�ำหรับแต่ละกรณี เนื่องจากเรื่องการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ต้องพิจารณาข้อเท็จจริง
ในรายละเอียด ประกอบกับข้อกฎหมาย รวมถึงต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก�ำหนด
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ถือมั่นใน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความปลอดภัย
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

2.1
2.2
2.3
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2.1
สิ่งแวดล้อม
หลักการ
เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการด�ำเนินธุรกิจ โดย
เริม่ ตัง้ แต่การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมก่อนจะลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ การออกแบบ
กระบวนการผลิต เครือ่ งจักร อุปกรณ์ และการน�ำเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใช้เพือ่ ป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกในเรือ่ งดังกล่าวให้พนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ ให้ดำ� เนินการ
ตามแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่าง ๆ

แนวปฏิบัติ
1. ด�ำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงระดับสากลในเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ ช่วยป้องกัน
หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อาทิ พลังงาน น�้ำ วัตถุดิบ และวัสดุต่าง ๆ ตามหลักการ 3R (Reduce:
การลดการใช้ Reuse/Recycle: การน�ำกลับมาใช้ใหม่/ ใช้ซ�้ำ  และ Replenish: การฟื้นฟู)
เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. พิจารณาเลือกใช้วตั ถุดบิ หรือวัสดุตา่ ง ๆ ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจตาม “แนวปฏิบตั กิ ารจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
4. สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของเอสซีจี
5. เปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส�ำหรับ
โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
6. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ร่วมงาน และชุมชน
รอบด้าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม เช่น ผ่านการประชุม การอบรมสัมมนา
ระหว่างการเดินส�ำรวจพืน้ ทีท่ ำ� งาน หรือการร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ

2.1

ตัวอย่าง
01

02

หากมีคนมาเสนอขายสินค้าให้ท่านในราคาถูกกว่า
ที่ใช้ในปัจจุบัน แต่สินค้าชนิดนั้นยังไม่ได้รับการ
ขึน้ ทะเบียนสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ของเอสซีจี ในขณะทีม่ ผี ผู้ ลิตสินค้าประเภทเดียวกัน
นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว ท่านควรพิจารณา
ซือ้ สินค้าอย่างไร

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของท่านรายงานว่า ได้ยนิ ชาวบ้าน
คุยกันเรือ่ งความเดือดร้อนจากน�ำ้ สีดำ� ทีม่ กี ลิน่ เหม็น
ไหลออกจากบริเวณโรงงานของท่านลงไปในที่ดิน
ชาวบ้าน แต่ไม่ทราบว่าจะติดต่อหรือร้องเรียนไป
ที่ใด และอย่างไร ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะ
ปฏิบัติอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้ อ งด� ำ เนิ น การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ตามแนวปฏิ บั ติ ข อง
เอสซีจี ในกรณีที่สินค้าประเภทนั้นมีผู้ผลิตรายอื่น
ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว ผู้ซื้อจะต้องเลือกซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น แต่ใน
กรณีที่มีผู้ผลิตรายอื่นต้องการได้รับการขึ้นทะเบียน
ท่านสามารถเข้าไปช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำในการ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานของผู้ผลิต และสนับสนุนให้
ขอขึ้นทะเบียนได้ เพื่อที่ท่านจะสามารถพิจารณาซื้อ
สินค้าชนิดนั้นได้ในอนาคต

ค�ำแนะน�ำ
ต้ อ งประสานงานและ/หรื อ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขโดย
ด่ ว น เมื่ อ เกิ ด เหตุ ร ้ อ งเรี ย น หรื อ มี แ นวโน้ ม จะ
เกิ ด การร้ อ งเรี ย นด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง มาจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยเริ่มจากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง วิเคราะห์ขอ้ มูล ด�ำเนินการแก้ไข ก�ำหนด
ผูร้ บั ผิดชอบพร้อมก�ำหนดแล้วเสร็จ และต้องสือ่ สาร
การด�ำเนินการต่อผู้ได้รับผลกระทบ และผู้บังคับ
บั ญ ชาเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา และลดความเดื อ ดร้ อ น
ร�ำคาญที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด
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สุขภาพและความปลอดภัย

2.2

หลักการ
เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ในเรือ่ งสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
คูธ่ รุ กิจ ลูกค้า ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดกระบวนการของการด�ำเนินธุรกิจ
โดยเริม่ ตัง้ แต่การประเมินผลกระทบทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ และความปลอดภัย
ก่อนทีจ่ ะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ รวมทัง้ การดูแลสถานประกอบการ
กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครือ่ งจักร อุปกรณ์ วัตถุดบิ ให้มคี วามปลอดภัย ไม่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมือ่ ใช้งาน ตลอดจนปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรือ่ งดังกล่าวให้
กับพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ให้ดำ� เนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่าง ๆ

แนวปฏิบัติ
1. ด�ำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงระดับสากลในเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ ช่วยป้องกัน
หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. ดูแลและตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพตนเอง เพือ่ นร่วมงาน คูธ่ รุ กิจ และบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องก่อน
ปฏิบัติงาน และต้องหยุดหรือสั่งให้หยุดปฏิบัติงานทันทีหากพบว่ามีสุขภาพร่างกายไม่พร้อม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน หรือที่เกี่ยวกับงาน
3. ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มการท�ำงาน รวมถึงต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพการท�ำงานที่ไม่
ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตราย เพื่อวางแผนหรือเตรียมการป้องกันที่เหมาะสม
4. ในกรณีทไี่ ด้รบั มอบหมายงานทีม่ อี นั ตราย  หรือหากไม่มคี วามมัน่ ใจถึงความปลอดภัยจากการท�ำงาน
ควรหยุดหรือชะลอการด�ำเนินการนั้น และปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้เชี่ยวชาญโดยทันที
5. รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ในบริเวณ
ที่ท�ำงาน ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
6. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน  ต้องก�ำหนด หรือ
เผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพพนักงานตาม
ความเสี่ยงของงาน
7. เปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส�ำหรับ
โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
8. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงาน
และชุมชนรอบด้าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม เช่น ผ่านการประชุม การอบรมสัมมนา
ระหว่างการเดินส�ำรวจพื้นที่ท�ำงาน หรือการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ

2.2
ตัวอย่าง
01

02

บริษัทให้ท่านสั่งซื้อสีสเปรย์ และท่านรู้จักพนักงาน
บริษัทผลิตสีสเปรย์รายหนึ่งซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ใน
ราคาถูกกว่ายี่ห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่สีสเปรย์ดัง
กล่าวยังไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ท่านควรพิจารณาอย่างไร

ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ซึ่งท�ำงานในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยง
จากอันตรายทางเสียง รายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยได้ยินเสียง
เรียกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอาจมาจาก 2
สาเหตุ คือ ได้ยินเสียงดังมาก ๆ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
เสียงดังเป็นประจ�ำ ท่านในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาจะปฏิบตั อิ ย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องไม่เลือกซื้อสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภั ย ในการสั่ ง ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ โดย
เฉพาะประเภทที่เป็นสารเคมีส�ำหรับใช้ในส�ำนักงาน
หรือโรงงาน ท่านต้องมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ

ค�ำแนะน�ำ
ต้องด�ำเนินการให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันทีเมื่อได้รับ
รายงานความผิดปกติ โดยในเบื้องต้นควรให้พนักงานคนนั้น
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่นซึ่งมีเสียงดังน้อยกว่า และให้
สืบค้นหาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดอาการดังกล่าวเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป ทัง้ นีพ้ นักงานทุกคนมีหน้าทีใ่ นการรายงานความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบแม้ว่าเป็นความผิดปกติเพียง
เล็กน้อย  เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

03

04

บริษัทของท่านมีงานก่อสร้างเพื่อขยายกระบวนการ
ผลิต ซึ่งจะมีคู่ธุรกิจเข้ามาท�ำงานก่อสร้างในพื้นที่ แต่
พบว่าคู่ธุรกิจไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ
บริษัท ท่านในฐานะพนักงานที่เป็นหัวหน้าโครงการ
ก่อสร้างนี้จะปฏิบัติอย่างไร

ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ขึ้นไปซ่อมแซม
หลังคาสูง 4 เมตร ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ แต่พบว่าจ�ำนวน
เข็มขัดนิรภัยกันตก (Safety Harness) ถูกน�ำไปใช้หมด ท่าน
จะปฏิบัติอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องควบคุม ดูแล และแนะน�ำให้คธู่ รุ กิจปฏิบตั ติ ามกฎ
ความปลอดภัยของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงาน เพื่อ
ให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
และปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท
โดยก่อนเริ่มงานต้องมีการอบรมและชี้แจงเกี่ยวกับ
ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยให้ คู่ธุรกิจรับทราบ

ค�ำแนะน�ำ
หยุดหรือชะลอการปฏิบัติงาน หากงานที่ได้รับมอบหมายนั้น
อันตราย หรือพบว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและไม่มั่นใจ
ถึงความปลอดภัยจากการท�ำงาน โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อ
จัดหาอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อน ทั้งนี้การปฏิบัติงานบนที่สูงถือ
เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ท�ำงาน
ให้ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน

20

21

ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
หลักการ

2.3

เอสซีจมี กี ารด�ำเนินการให้มนั่ ใจว่าสินค้าและบริการมีมาตรฐานความปลอดภัย
สอดคล้องหรือมากกว่าที่กฎหมายก�ำหนด มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นไปตามข้อก�ำหนดทีไ่ ด้ตกลง
ไว้กบั ลูกค้า ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึงการให้ขอ้ มูลหรือค�ำเตือนเกีย่ ว
กับสินค้า บริการ และวิธกี ารใช้งานทีถ่ กู ต้อง เพียงพอต่อความปลอดภัยของลูกค้า
ตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle)  รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของ
สินค้าทีเ่ อสซีจวี า่ จ้างให้ผลิต น�ำเข้า และน�ำมาประกอบการส่งเสริมการขายด้วย

แนวปฏิบัติ
1. ผลิตและให้บริการโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน และหากจะเปลีย่ นแปลงวิธกี าร
ผลิตสินค้าและการให้บริการทีม่ ผี ลต่อความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับ
บัญชาหรือผู้ที่รับผิดชอบก่อน และมีการบันทึกรายละเอียดและเหตุผลไว้เพื่อการอ้างอิง  
2. ดูแลจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าและบริการในความรับผิดชอบไว้เพื่อการทวนสอบ
(Verification) ได้
3. รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบทันที กรณีทพี่ นักงานได้รบั ทราบหรือมีขอ้ กังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยของสินค้า
และบริการอันเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า และ/หรือกระบวนการการให้บริการ หรือสถานการณ์ทอี่ าจก่อให้
เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของลูกค้า
4. ยินดีรับข้อร้องเรียนในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และด�ำเนินการประสานหรือปรับปรุงแก้ไขให้
ทันท่วงที กรณีมขี อ้ จ�ำกัดหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปญ
ั หา ผูร้ บั ผิดชอบต้องรายงานข้อมูลและสถานะให้ลกู ค้า
ทราบในเวลาอันควร รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเป็นระยะด้วย

ตัวอย่าง
01

ท่านสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานของท่านข้ามขั้นตอนในการผลิตซึ่งอาจมีผลท�ำให้สินค้านั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐาน
และส่งผลต่อความปลอดภัยต่อสินค้าได้ ท่านควรจะด�ำเนินการอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านทันที เนื่องจากขั้นตอนในการผลิตที่บริษัทก�ำหนดไว้นั้น ก็เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ
คุณสมบัติ และความปลอดภัยในการน�ำไปใช้งานของลูกค้า ซึง่ จะช่วยให้บริษทั สามารถรักษามาตรฐาน คุณภาพ และชือ่ เสียง
ไว้ได้ โดยการปรึกษาดังกล่าวบริษัทไม่ถือว่าเป็นการกล่าวหาเพื่อนร่วมงาน

2.3

02

03

หากท่านมีหน้าที่บริการจัดรถเพื่อไปส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้า และมีข้อตกลงกับลูกค้าเรื่องการส่งมอบที่ตรง
ต่อเวลา อย่างไรก็ตามท่านตรวจพบว่ารถขนส่งที่จะ
ใช้งานอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยถ้าจะจัดหารถคัน
ใหม่อาจไปส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันก�ำหนด ท่านจะ
ด�ำเนินการอย่างไร

บริษัทของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้ารายการใหม่
และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปรึกษาเรื่องการจัดงานและเสนอ
ว่าจะมีการแจกของช�ำร่วยให้ผู้ร่วมงานเป็นน�้ำผลไม้บรรจุขวด
ภายใต้ตราของบริษทั โดยจะว่าจ้างผูอ้ นื่ ผลิตให้ ในฐานะผูบ้ งั คับ
บัญชาท่านควรจะด�ำเนินการอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องรายงานให้ลกู ค้าทราบสถานการณ์ทนั ที พร้อมทัง้
จัดหารถขนส่งคันใหม่ ซึ่งอาจท�ำให้การส่งมอบสินค้า
ล่าช้าไปบ้าง แต่สนิ ค้าจะไปถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย
การใช้รถขนส่งที่ไม่ปลอดภัยในการส่งสินค้าให้ลูกค้า
นอกจากมีโอกาสท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการขนส่ง
ท�ำให้รถและสินค้าเสียหายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้
แล้ว ยังอาจท�ำให้ผู้ขนส่งเกิดอันตรายได้อีกด้วย

ค�ำแนะน�ำ
ต้องมีความตระหนักในเรือ่ งความปลอดภัย และมอบหมายผูใ้ ต้
บังคับบัญชาให้ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าทีว่ า่ จ้างผลิต
และให้ผู้ผลิตระบุชื่อในฉลากน�้ำผลไม้บรรจุขวดด้วย เนื่องจาก
แม้วา่ บริษทั ไม่ได้เป็นผูผ้ ลิตหรือผูข้ าย แต่ในฐานะทีเ่ ป็นผูว้ า่ จ้าง
ผลิตและแจกจ่ายเพือ่ ผลประโยชน์ทางการค้า บริษทั ก็ยงั คงต้อง
มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของของช�ำร่วยเทียบเท่า
สินค้าที่บริษัทผลิตเองอยู่

04

05

หากสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ของท่ า นไม่ มี ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สินค้า ค�ำแนะน�ำการใช้สินค้า ค�ำเตือนอันตรายจาก
การใช้สินค้า เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material
safety data sheet: MSDS) วิธีการเก็บรักษา ท่านจะ
ด�ำเนินการอย่างไร

หากพบว่าบริษัท/หน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าจัดการ
ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าล่าช้า โดยไม่มีการแจ้งความคืบ
หน้าให้ลูกค้าทราบ และลูกค้ามีแนวโน้มไม่พอใจสูง ท่านควร
จะด�ำเนินการอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
แนะน�ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�ำเนินการวิเคราะห์
อั น ตรายสิ น ค้า (Product Hazard Analysis) ให้
ครอบคลุมการใช้งานสินค้าตลอดอายุการใช้งานของ
สินค้า (Product Life Cycle) แล้วพิจารณาประเด็น
อันตรายที่เข้าข่ายเป็น  Warning มาจัดท�ำค�ำเตือน
ค�ำแนะน�ำ/วิธกี ารใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
(Material safety data sheet: MSDS) วิธเี ก็บรักษา ให้
มีเพียงพอและเหมาะสมในการป้องกันอันตราย

ค�ำแนะน�ำ
ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวและแนะน�ำให้รายงานสิ่งที่
ก�ำลังด�ำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ เพราะการที่ลูกค้าได้รับ
ทราบความคืบหน้าเป็นระยะจะท�ำให้ลูกค้ารู้ว่าปัญหาได้รับ
การดูแลและเป็นการลดความไม่พึงพอใจ หากเรื่องที่ลูกค้าร้อง
เรียนใหญ่เกินกว่าที่จะตัดสินใจได้ หรือความเสียหายเกินกว่า
อ�ำนาจอนุมัติของบริษัท/หน่วยงานที่รับข้อร้องเรียน ต้องมีการ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างทันท่วงทีเพื่อขอความเห็น
และเพื่อพิจารณาตามอ�ำนาจอนุมัติต่อไป หากบริษัทไม่ด�ำเนิน
การให้เหมาะสม ลูกค้าอาจร้องเรียนโดยใช้สื่อสาธารณะ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อชือ่ เสียงของบริษทั หรือเอสซีจไี ด้ และอาจท�ำให้
บริษัทเสียค่าชดเชยเพิ่มขึ้นอีกด้วย
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ตั้งมั่นใน
ความเป็นธรรม
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การต่อต้าน
คอร์รัปชัน

3

ของก�ำนัลและ
การเลี้ยงรับรอง

4

ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
การด�ำเนินการ
ด้านการเมือง

5

6

3
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การต่อต้านคอร์รัปชัน
หลักการ
การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้อง
ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซือ่ สัตย์ ตรวจ
สอบได้และไม่คอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของเอสซีจี รวมทัง้ ไม่ทำ� ให้เกิด
ข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

แนวปฏิบัติ

นิยาม

1. ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ความเสีย่ งสูง เช่น การขายและการตลาด การจัดซือ้ งานโครงการ
ลงทุน การท�ำสัญญา การให้และรับของก�ำนัล การเลีย้ งรับรอง การ
ให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน เป็นต้น
2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน
ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ
3. ด�ำเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน อย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษทั และถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ต้องมัน่ ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู น�ำไปใช้เพือ่ การ
ติดสินบน
4. พึงระมัดระวังในการท�ำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร
ใด ๆ  ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption)
หมายความว่า การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่
ในรูปแบบใด ๆ  โดยการเสนอให้ สัญญา
ว่าจะให้ มอบให้ ให้ค�ำมั่นว่าจะให้ รวม
ถึงการเรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วย
งานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ธุรกิจ หรือแนะน�ำธุรกิจให้กับเอสซีจีโดย
เฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผล
ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

3
ตัวอย่าง
01

02

03

มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการหนึ่ ง ถาม
เรื่องผลตอบแทนที่เขาจะได้รับหาก
เขาสามารถจูงใจให้เจ้าของโครงการ
สั่งซื้อสินค้าของเอสซีจี ท่านจะตอบ
เจ้าหน้าที่ผู้นี้ว่าอย่างไร

บริษัทที่ท่านปฏิบัติงานก�ำลังอยู่ระหว่าง
การขอใบอนุ ญ าต และมี บุ ค คลหนึ่ ง
แนะน�ำว่าสามารถอ�ำนวยความสะดวก
ในเรื่องการขอใบอนุญาตได้ เนื่องจาก
รูจ้ กั กับเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ มีอำ� นาจพิจารณาใบ
อนุญาตได้เป็นพิเศษ โดยท่านจะต้องจ่าย
ค�ำแนะน�ำ
ผลประโยชน์ให้บุคคลนี้ ท่านจะด�ำเนิน
ชี้แจงให้บุคคลนั้นเข้าใจว่าตามแนว
การอย่างไร
ปฏิบตั ขิ องเอสซีจี พนักงานเอสซีจจี ะ
ไม่จา่ ยผลประโยชน์หรือผลตอบแทน ค�ำแนะน�ำ
หากไม่เป็นไปตามประเพณีทางการ ต้องไม่จ่ายผลประโยชน์ให้บุคคลใด ๆ
ค้าที่เอสซีจียึดถือปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษในการขอใบ
อนุญาต เนื่องจากไม่เป็นไปตามขั้นตอน
ที่กฎหมายก�ำหนด

04

เอสซีจีได้สั่งซื้อเครื่องจักรผลิตวัสดุ
ก่อสร้างจากต่างประเทศ และท่านได้
รับแจ้งจากผู้ขายว่าเป็นธรรมเนียม
ที่จะให้ค่าตอบแทนแก่ท่านในฐานะ
ผู ้ จั ด ซื้ อ ร้ อ ยละ 3 ท่ า นควรปฏิ บั ติ
อย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ต้ อ งไม่ รั บ ผลประโยชน์ จ ากผู ้ ข าย
กรณีนี้ท่านต้องรายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบ และเจรจากับผู้ขายให้
คืนผลประโยชน์ให้เอสซีจี

05

มี เ จ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก รหนึ่ ง แจ้ ง ว่ า ก� ำ ลั ง อยู ่ ร ะหว่ า ง ในกรณีที่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ เรียกรับสินบนจาก
การปรับปรุงส�ำนักงาน จึงขอความอนุเคราะห์ให้บริษัท บริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่จ่ายแล้วจะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ
สนับสนุนเครื่องใช้ส�ำนักงาน เช่น ตู้เย็น เครื่องพริ้นเตอร์ ของบริษทั ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
เพื่อใช้ในส�ำนักงาน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำ
ต้องไม่จ่ายสินบน  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึง
สามารถให้การสนับสนุนหรือบริจาคได้ โดยให้องค์กรนั้น ผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบ หากผู้
ท�ำหนังสือที่ระบุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดมายัง บังคับบัญชาไม่แน่ใจว่าจะด�ำเนินการอย่างไร ให้ปรึกษา
บริษัท และพนักงานของบริษัทจะต้องขออนุมัติให้ถูกต้อง ตามล�ำดับขั้นไปจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อพิจารณา  
ทั้งนี้บริษัทต้องมอบให้องค์กรเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม

26

27

ของก�ำนัลและการเลี้ยงรับรอง
หลักการ
การรับหรือให้ผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ บริการ การอ�ำนวยความ
สะดวก หรือการเลีย้ งรับรองกับผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีในแต่ละท้องถิน่ หรือแต่ละประเทศ รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยต้อง
มีมลู ค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจทีไ่ ม่ชอบธรรม

4

แนวปฏิบัติ
1. ก่อนการรับหรือให้ของก�ำนัลและการเลีย้ งรับรองกับผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิง่ เหล่านัน้
มีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่นนั้นก�ำหนดให้กระท�ำได้
2. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองที่อาจท�ำให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง
อย่างใดและท�ำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม
3. ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให้สามารถตรวจ
สอบได้
4. กรณีได้รบั มอบหมายหรือได้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับทรัพย์สนิ
บริการ การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นก�ำหนดไว้
5. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และ
การรับทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้และการรับ
ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

ตัวอย่าง
01

02

ผู้รับเหมารายหนึ่งที่ท่านติดต่องานด้วยมีบ้านพักตาก
อากาศริมทะเลเสนอให้ท่านและครอบครัวไปพักผ่อน
ได้เป็นการส่วนตัวโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยบ้านพัก และออก
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เช่น ค่ารับรอง ค่าเดินทางให้ โดยอ้างว่า
ตามปกติไม่คอ่ ยมีใครใช้ ท่านจะรับข้อเสนอนีไ้ ด้หรือไม่

บริษทั ได้ออกค่าใช้จา่ ยให้ทา่ นเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนาภายนอก
และท่านได้รบั รางวัลจากการจับฉลากจากผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด ท่านจะ
สามารถเก็บรางวัลดังกล่าวเป็นของตนเองได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ควรรับข้อเสนอนี้ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดอิทธิพลใน
การตัดสินใจ

ค�ำแนะน�ำ
สามารถรับเป็นของตัวเองได้ หากรางวัลที่ได้จากการจับฉลากมา
จากการสุม่ จากตัวเลือกจ�ำนวนมาก ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยู่แล้ว แต่ถ้าของรางวัลมีมูลค่าสูง
จะต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้
แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจ

4

03

04

บริษัทมอบหมายให้ท่านไปร่วมแข่งกอล์ฟซึ่งบริษัทจัด
ขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า และในการแข่งขัน
ครั้งนี้ ท่านได้รับรางวัลประเภทบุคคล ท่านจะสามารถรับ
รางวัลดังกล่าวเป็นของตนเองได้หรือไม่

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท�ำหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยาย
พิเศษในวันและเวลาท�ำงานปกติ และมอบเงินค่าตอบแทน
ให้ท่านจ�ำนวนหนึ่งตามอัตราที่หน่วยงานก�ำหนดไว้ ท่าน
ควรท�ำอย่างไร และท่านสามารถเก็บเงินค่าตอบแทนนี้เป็น
ของตนเองได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
สามารถรับรางวัลดังกล่าวได้ เนื่องจากการที่ท่านได้รับ
มอบหมายให้ไปร่วมแข่งขันถือว่าเป็นการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย  การแข่งขันเป็นไปตามกติกาการ
แข่งขันซึง่ ได้แจ้งให้ผเู้ ข้าร่วมแข่งขันทราบแล้ว และต้องใช้
ทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการแข่งขัน แต่อย่างไร
ก็ตามหากของรางวัลมีมลู ค่าสูง ให้ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

ค�ำแนะน�ำ
ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท�ำหนังสือเชิญถึงผูบ้ งั คับบัญชา
เนือ่ งจากได้ใช้เวลาท�ำงานปกติ และขออนุมตั ผิ บู้ งั คับบัญชา
หากค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงินที่ไม่มากเกินวิสัย และเป็น
อัตราทีห่ น่วยงานภาครัฐก�ำหนดไว้เป็นมาตรฐานปกติอยูแ่ ล้ว
ท่านสามารถเก็บเงินจ�ำนวนนั้นเป็นของตนเองได้ แต่หากค่า
ตอบแทนทีไ่ ด้เป็นสินทรัพย์ หรือผลประโยชน์ทมี่ มี ลู ค่าสูง ให้
ปรึกษาผู้บังคับบัญชา
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การให้ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง
แก่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง หรือ
หน่วยงาน องค์กรใด ๆ ควรปฏิบัติ
อย่างไร

หากมีหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ขอ
เข้ า เยี่ ย มชมโรงงาน และได้ ม อบของ
ขวัญ ของที่ระลึกให้ท่านซึ่งเป็นตัวแทน
บริษัทท�ำหน้าที่ให้การต้อนรับ ท่านควร
ปฏิบัติอย่างไร

ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ รั บ ของขวั ญ ที่
มี มู ล ค่ า สู ง จากผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
คนหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติ
อย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ไม่
ว่าจะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
หรือพนักงานทุกระดับ เนื่องจากการ
ให้ มอบ หรือรับ ของก�ำนัล การเลี้ยง
รับรอง เป็นเรือ่ งทีเ่ อสซีจถี อื ว่ามีความ
เสี่ยงสูงในการเกิดคอร์รัปชัน หากมี
ข้อสงสัย หรือสิ่งผิดปกติให้ปรึกษา
ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่ให้
ค�ำปรึกษา

ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำ
ควรชี้แ จงผู้ใ ต้บังคับบัญชาว่า ไม่
สามารถรับของขวัญหรือของที่ระลึกได้ ขอรับของขวัญเนื่องจากอาจเป็นที่
โดยต้องส่งมอบให้บริษัท หากของที่ได้ ครหา และอาจสร้างแรงจูงใจในการ
มีมูลค่าสูงให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อ ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่
พิจารณาการปฏิบัติที่เหมาะสม
เป็นธรรมได้
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หลักการ
เอสซีจมี งุ่ กระท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลทีเ่ ป็นเลิศเสมอ ดังนัน้
การปฏิบตั งิ านของพนักงานต้องยึดถือประโยชน์สงู สุดของเอสซีจี ภายใต้
ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีก่ อ่ ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ

แนวปฏิบัติ
1. ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น
ที่มีอ�ำนาจตัดสินใจ กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการ
แข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของเอสซีจี
2. ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องในการท�ำธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญาทีม่ คี วามเกีย่ วพัน
กับตน เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือ
ที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับเอสซีจี
ก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิง่ ทีต่ นหรือผูอ้ นื่ รูเ้ นือ่ งมา
จากต�ำแหน่งหน้าที่การงาน และความรับผิดชอบ
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท�ำไม่ว่ากับผู้เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจของเอสซีจหี รือพนักงานของเอสซีจที อี่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อเอสซีจี
5. หลีกเลี่ยงการท�ำงานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากการ
ท�ำงานของเอสซีจี ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบ
และภาพลักษณ์ของเอสซีจี
6. ห้ามพนักงานใช้เวลาท�ำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือ
ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ สิ น ทรั พ ย์ ใ ด ๆ อย่ า งเป็ น ประจ� ำ  เพื่ อ
ประโยชน์สำ� หรับตนเองหรือบุคคลอืน่ และไม่เป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ของเอสซีจี
7. กรณีมีรายการที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
เอสซีจีต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

นิยาม
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมายความว่า สถานการณ์หรือการกระท�ำ
ที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจน
มีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่
ในต�ำแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น และส่ง
ผลกระทบต่อประโยชน์ของเอสซีจี ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม

ตัวอย่าง

5

01

02

03

หากท่ า นมี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด สรร
สิ น ค้ า ให้ กั บ ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ย
และมีตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าของ
เอสซี จี ร ายหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ญาติ ส นิ ท
กับท่าน ขอร้องให้ท่านช่วยจัดสรร
สินค้าที่ขาดตลาดให้ โดยเสนอ
ราคาซื้ อ แพงกว่ า ปกติ ท่ า นจะ
สามารถท�ำได้หรือไม่่

บริษทั ทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมาของเอสซีจไี ด้เชิญท่าน
เข้าร่วมสัมมนา โดยผูร้ บั เหมาเป็นผูส้ นับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก
อาหาร และให้เงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทางกับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน และยินยอมให้ท่าน
น�ำครอบครัวไปด้วยได้ ท่านควรเข้าร่วมการ
สัมมนาในครั้งนี้หรือไม่

หากมี เ พื่ อ นสนิ ท ชั ก ชวนท่ า นให้
เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ท่านควร
ท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถท�ำได้ ถึงแม้ว่าเงื่อนไข
ที่ ไ ด้ รั บ นั้ น จะเป็ น ประโยชน์ กั บ
บริ ษั ท ก็ ต าม และให้ ชี้ แ จ้ ง ว่ า
ท่ า นจะน� ำ เรื่ อ งดั ง กล่ า วหารื อ
กับผู้บังคับบัญชา และยินดีที่จะ
ประสานงานให้และจะแจ้งผลคืบ
หน้าให้ทราบ

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ควรเข้าร่วมสัมมนาเพราะมีข้อเสนอที่ดู
เป็นการจูงใจเกินกว่าปกติ แต่ถ้าเป็นการ
สัมมนาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทางธุรกิจ
อาจขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่าน
เป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม หากตอบรับเข้า
สัมมนาก็จะต้องไม่นำ� ครอบครัวไปด้วย และ
ต้องไม่รับเงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง เพราะ
ถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าปกติที่ควรได้

ค�ำแนะน�ำ
พิ จ ารณาว่ า การเข้ า ร่ ว มเป็ น หุ ้ น
ส่วนธุรกิจนั้น กระทบกับเวลาการ
ท�ำงานของบริษัท หรือมีความขัด
แย้ ง ทางผลประโยชน์ กั บ เอสซี จี
เช่น เป็นธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับ
บริษัทหรือไม่ อย่างไรก็ดีให้ด�ำเนิน
การตามแนวปฏิบัติข องเอสซีจีที่
ก�ำหนดไว้
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เอสซีจีต้องการสั่งซื้อสินค้าชนิดหนึ่งอย่างเร่งด่วน โดยมอบให้ท่านมีอ�ำนาจอนุมัติ
จัดซื้อรายการดังกล่าวและท่านมีเพื่อนสนิทขายสินค้าชนิดดังกล่าวอยู่ ท�ำให้ท่าน
สามารถจัดหาสินค้าได้รวดเร็วในราคาที่ไม่แพงไปกว่าที่เคยจัดซื้อตามปกติ ท่าน
สามารถท�ำได้หรือไม่

พนักงานสามารถเข้าถือหุน้ ในบริษทั
ที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า ของเอสซี จี หรื อ เป็ น
บริ ษั ท ภายนอกที่ ท� ำ ธุ ร กรรมกั บ
เอสซีจีได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถท�ำได้ เนื่องจากการอนุมัติและการจัดซื้อโดยบุคคลคนเดียวกันอาจ
ท�ำเกิดข้อสงสัยเรื่องความไม่เป็นธรรม ในกรณีน้ีท่านต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   โดยให้ชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนโปร่งใส และต้องด�ำเนินการ
ส่วนอื่น ๆ ตามอ�ำนาจด�ำเนินการและระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจี โดยไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหานั้น

ค�ำแนะน�ำ
สามารถท�ำได้ แต่หากเอสซีจตี อ้ งท�ำ
ธุรกรรมกับบริษัทที่พนักงานถือหุ้น
นั้น พนักงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ
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การด�ำเนินการด้านการเมือง
หลักการ
เอสซีจวี างตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท�ำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือ
รูปแบบอืน่ แก่พรรคการเมือง กลุม่ แนวร่วมทางการเมือง ผูม้ อี ำ� นาจทางการเมือง หรือผูล้ งสมัครรับ
เลือกตัง้ ทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค หรือระดับ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม เอสซีจใี ห้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองทีด่ ี
ตามรัฐธรรมนูญไม่วา่ จะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

6

แนวปฏิบัติ
1. ใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
กระท�ำในนามเอสซีจี
2. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธใี ด ๆ ทีท่ ำ� ให้ผอู้ นื่ เข้าใจว่าเอสซีจเี กีย่ วข้อง ฝักใฝ่หรือสนันสนุน
การด�ำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอ�ำนาจ
ทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
3. ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ท�ำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็น
พนักงานเอสซีจใี นการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือร่วมชุมนุมในทีส่ าธารณสถาน
ใด ๆ อันมีลักษณะทางการเมือง
4. พึงหลีกเลีย่ งการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานทีท่ ำ� งานหรือ
ในเวลางานอันอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งในการท�ำงาน

ตัวอย่าง
01

02

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของท่านมาปรึกษาว่าต้องการลงสมัครเข้ารับการเลือกตัง้ เป็น พนักงานเอสซีจสี ามารถขออนุมตั ลิ างานเพือ่ ไป
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ท่านจะแนะน�ำผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่าอย่างไร ร่วมแสดงออกทางการเมืองได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
ชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทราบว่าสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง
ได้ หากไม่กระทบต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน แต่จะต้องไม่อ้างความ
เป็นพนักงานของเอสซีจี เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการสมัคร
รับเลือกตั้งหรือการหาเสียงเลือกตั้ง และจะต้องไม่แอบอ้างหรือท�ำให้
สาธารณชนหลงเข้าใจผิดได้วา่ เอสซีจใี ห้การสนับสนุน มีสว่ นเกีย่ วข้อง หรือ
ฝักใฝ่กบั กลุม่ การเมืองด้วย และหากได้รบั การด�ำรงต�ำแหน่งต้องลาออกจาก
การเป็นพนักงานเอสซีจี

ค�ำแนะน�ำ
พนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมาย
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้
การแสดงออกทางการเมืองต้องกระท�ำในนาม
ตนเอง ไม่กระท�ำการในนามเอสซีจี หรือท�ำให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเอสซีจีเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่ หรือ
สนับสนุนพรรคการเมือง กลุม่ แนวร่วมทางการ
เมือง ผู้มีอ�ำนาจทางการเมือง หรือผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทางการเมือง
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การปฏิบัติต่อข้อมูล
และทรัพย์สิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
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7.1

ข้อมูลส่วนบุคคล
หลักการ
เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติ
ประวัตกิ ารท�ำงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลส�ำหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือ
ข้อมูลส่วนตัวอืน่ ๆ  ต้องได้รบั ความคุม้ ครองไม่ให้ถกู ใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนไป
ยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

แนวปฏิบัติ
1. ต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหากจะใช้ เปิด
เผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
2. ผู้ท�ำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการ
ดูแลรักษาของบริษัท ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้นการใช้ เปิดเผย หรือถ่าย
โอนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องจะกระท�ำได้เท่า
ที่จ�ำเป็นตามหน้าที่การงานปกติ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตาม
กฎหมาย

7.1
ตัวอย่าง
01

02

หากท่านเป็นเลขานุการของกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการ
โรงงานขอให้ท่านส่งประวัติของกรรมการผู้จัดการเพื่อน�ำ
ไปเปิดเผยในหนังสือเล่มหนึ่งโดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจาก
กรรมการผู้จัดการแล้ว แต่ท่านไม่ทราบเรื่อง ท่านจะปฏิบัติ
อย่างไร

หากท่ า นไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ เ ก็ บ รั ก ษา
เกี่ยวข้อง หรือต้องใช้ข้อมูลประวัติบุคคล
ของบริษัท แต่ท่านต้องการทราบผลการ
ตรวจสุขภาพของผู้ที่สมัครเข้าท�ำงาน ท่าน
จะปฏิบัติอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนด�ำเนินการใด ๆ
เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ผู้ที่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบในความเสีย
หายที่อาจเกิดขึ้น

ค�ำแนะน�ำ
ขอข้อมูลจากผู้สมัครงานซึ่งเป็นเจ้าของ
ข้อมูลโดยตรง เนือ่ งจากข้อมูลผลการตรวจ
สุขภาพถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทไม่
สามารถเปิดเผยให้ท่านทราบได้

03

04

อดีตพนักงานของบริษัทที่ท่านรู้จักได้โทรศัพท์มาขอข้อมูลชื่อ
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของพนักงานในหน่วยงานของท่านโดย
แจ้งว่าจะน�ำไปใช้ในการติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นเพื่อเสนอ
สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต บริการเงิน
กูย้ มื ท่านจะสามารถให้ขอ้ มูลแก่อดีตพนักงานผูน้ นั้ ได้หรือไม่

การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของพนักงาน ต้อง
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ต้องเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่น การใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอน
ค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจะท�ำได้
ไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่อดีตพนักงานผู้นั้น เนื่องจาก ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แม้ว่าจะเป็นข้อมูลซึ่งเป็นที่ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
ทราบโดยทั่วไปในหน่วยงานหรือกลุ่มเพื่อน ก็ยังคงถือว่าเป็น
ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ก่อนเปิดเผย
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7.2

การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
หลักการ
เอสซีจตี ระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือ
รายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทเี่ อสซีจกี ำ� หนดและถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องด�ำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และ
สามารถน�ำมาใช้อา้ งอิงหรือใช้ประโยชน์กบั เอสซีจไี ด้เมือ่ ต้องการ

แนวปฏิบัติ
1. บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เอสซีจีก�ำหนด
หรือที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
2. รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง
3. ดูแลเอกสารส�ำคัญและข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการเฉพาะที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละระดับ
แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและ
เหมาะสม ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในของบริษัทและข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น
ลูกค้า คู่ค้า หรือคู่ธุรกิจ เป็นต้น
4. เก็บรักษาข้อมูลตามก�ำหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่เอสซีจีก�ำหนดไว้ หรือภายใต้ข้อ
ก�ำหนดของกฎหมาย โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการเรียก
ใช้งาน และเมือ่ พ้นช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งเก็บรักษาข้อมูล พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องจัดให้มกี าร
ท�ำลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท

7.2
ตัวอย่าง
01

02

เพือ่ นของท่านขอคัดลอกบทความอิเล็กทรอนิกส์ในฐาน
ข้อมูลของบริษทั เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในการท�ำงานของ
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจี ท่านจะให้เพื่อนของ
ท่านท�ำได้หรือไม่

หากท่านเป็นผู้บรรยายความรู้ของเอสซีจีให้กับ
นิสิตนักศึกษาที่มาดูงาน และนิสิตนักศึกษานั้น
ได้ขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อน�ำไปใช้ประกอบ
การท�ำรายงาน ท่านจะท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถท�ำได้ ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท
เป็นสมบัติของเอสซีจี ต้องไม่น�ำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

ค�ำแนะน�ำ
ควรปรึกษา หรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาและ
เจ้าของข้อมูลก่อนน�ำไปใช้หรือเผยแพร่ และต้อง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอสซีจี

03

04

ช่วงสิ้นปีมีการจัดระเบียบเอกสารต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ของท่าน ซึง่ เอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารทางด้านบัญชี
หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่เกิน
อายุที่ต้องเก็บตามกฎหมายเพื่อเตรียมน�ำไปท�ำลายทั้ง
กล่อง ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

หากท่านมีกระดาษที่ใช้แล้วเพียงด้านเดียวและ
ต้องการน�ำกระดาษอีกด้านมาใช้งานต่อ ท่าน
สามารถท�ำได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
สามารถท�ำได้ โดยก่อนที่ท่านจะน�ำกระดาษที่
ค�ำแนะน�ำ
ใช้แล้วมาใช้ใหม่ ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
ควรตรวจสอบเอกสารและจัดท�ำรายการเอกสารที่จะ ก่อนว่ากระดาษนั้นไม่ใช่เอกสารที่มีข้อมูลที่เป็น
ท�ำลายไว้เป็นหลักฐานก่อนการท�ำลาย  เพื่อให้แน่ใจว่า ความลับ โดยหากเป็นเอกสารลับทีแ่ ม้จะไม่ได้ใช้
ไม่มีเอกสารที่ยังไม่ครบอายุท�ำลายหลุดรอดไป
งานแล้ว ท่านต้องไม่น�ำเอกสารกลับมาใช้ และ
ขอให้ท�ำลายอย่างถูกวิธี
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7.3
การซื้อขายหลักทรัพย์ และการ
ใช้ข้อมูลภายใน
หลักการ
การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลส�ำคัญต้องด�ำเนินการให้
เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
และความถูกต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และต้องไม่ใช้ขอ้ มูล
นั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น

แนวปฏิบัติ
1. ไม่ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ภายในที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคล
ภายนอก ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
2. ไม่ให้ค�ำแนะน�ำหรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท  เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบ
หมายจากบริษัท
3. ห้ามเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง
เป็นต้น                    
4. พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำข้อมูลงบการเงิน
รวมถึงบุคคลในครอบครัว ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วงระยะเวลาก่อนที่มีการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผย
ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

นิยาม
ข้อมูลส�ำคัญ
หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี ที่หากมีการเปิดเผยโดย
วิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี ต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น
ข้อมูลในงบการเงิน ข้อมูลโครงการลงทุน
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล เป็นต้น

7.3

ตัวอย่าง
01

02

03

ท่ า นได้ รั บ มอบหมายให้ ท� ำ งาน
เกีย่ วข้องกับข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบ
กั บ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง
งานของท่านไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้อง
พบปะติดต่อกับตัวแทนของบริษัท
หลักทรัพย์ แต่วันหนึ่งตัวแทนของ
บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านไม่เคยติดต่อ
หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวได้โทรศัพท์
ขอนัดเลี้ยงอาหารเย็นโดยไม่ช้ีแจง
เหตุผล ท่านจะท�ำอย่างไร

เกิดข่าวลือว่าเอสซีจจี ะลงทุนในโครงการ
ขนาดใหญ่ซึ่งหากประสบความส�ำเร็จจะ
เกิดผลดีต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างมาก
ข่าวลือดังกล่าวท�ำให้ราคาหุ้นของบริษัท
ในเอสซี จี เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น มาก ทั้ ง นี้ เอสซี จี
มีแผนจะลงทุนในโครงการนั้นจริงและ
ก� ำ ลั ง เตรี ย มการเปิ ด เผยรายละเอี ย ด
ออกสู่สาธารณะ หากท่านเป็นผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องในการเตรียมข้อมูลเพือ่ เปิดเผย
นั้น จะสามารถซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท
ที่ท่านถืออยู่ได้หรือไม่

หากท่ า นเป็ น กรรมการเปิ ด ซอง
ประกวดราคาในงานจั ด หา และ
เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่าน
สอบถามข้ อ มู ล ของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการ
ประกวดราคาดังกล่าว ท่านจะให้
ข้อมูลแก่เพื่อนร่วมงานได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
สอบถามสาเหตุในการนัดเลี้ยง ถ้า
เห็ น ว่ า ไม่ ชั ด เจนหรื อ ไม่ แ น่ ใ จควร
ปฏิเสธด้วยวิธีที่สุภาพ โดยแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบด้วย และพยายาม
หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลใด ๆ
โดยไม่มีเหตุผลตามสมควรซึ่งอาจ
ท�ำให้บคุ คลอืน่ เข้าใจผิดได้วา่ มีความ
เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ

ค�ำแนะน�ำ
ต้ อ งไม่ ซื้ อ หรื อ ขายหุ ้ น ของบริ ษั ท ที่
เกี่ ย วข้ อ งในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว เพราะ
เป็นการใช้ขอ้ มูลภายในทีม่ คี วามผิดตาม
ระเบียบของเอสซีจี และเป็นความผิดตาม
กฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ ส ามารถให้ ข ้ อ มู ล กั บ ผู ้ ที่ ไ ม่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกวดราคา
เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวต้องใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประกวดราคา
เท่านั้น
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การใช้ และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัท
หลักการ
เอสซีจใี ช้ทรัพย์สนิ อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อม
ทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สนิ มิให้เสียหาย สูญหาย หรือน�ำไปใช้
เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัวหรือเพือ่ บุคคลอืน่

แนวปฏิบัติ

นิยาม

1. ใช้ทรัพย์สินของเอสซีจีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของเอสซีจี
2. ไม่น�ำทรัพย์สินของเอสซีจีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทางที่
ผิดกฎหมาย
3. ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของเอสซีจีไม่ให้เสียหายหรือ
สูญหาย

ทรัพย์สินของเอสซีจี
หมายความว่า ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นใด ที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ
หรือเป็นผู้รับผิดชอบครอบครอง ดูแลรักษา

ตัวอย่าง
01

02

หากท่านได้เบิกเงินทดรองจ่ายมาใช้ในกิจการของบริษทั หากหน่วยงานทีท่ า่ นรับผิดชอบมีอะไหล่เครือ่ งจักร
ท่านควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ที่เสื่อมสภาพการใช้งานเก็บอยู่ในโรงงาน ท่านจะ
ต้องปฏิบัติอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
ต้องน�ำเงินทดรองจ่ายไปใช้ในการด�ำเนินงานของบริษทั ค�ำแนะน�ำ
เท่านั้น ไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ต้องดูแลรักษาและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยในการเบิกและคืนเงินทดรองจ่ายต้องปฏิบัติตาม ไม่ น� ำ ไปใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องตนเองหรื อ ผู ้ อื่ น
ระเบียบของเอสซีจี ทัง้ นีผ้ ้บู ังคับบัญชามีหน้าทีด่ ูแลการ เนือ่ งจากอะไหล่เครือ่ งจักรทีเ่ สือ่ มสภาพการใช้งาน
เบิกจ่ายเงินของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบ แล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท
อย่างเคร่งครัด

มุ่งมั่นใน
ความเป็นเลิศ
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7.5
การใช้ และดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการ
เอสซีจีเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมี ค วามปลอดภั ย ตามนโยบายและระเบี ย บในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (SCG e-Policy) โดยจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการ
ถูกล่วงละเมิดหรือน�ำไปใช้โดยไม่มีสิทธิ  

แนวปฏิบัติ
1. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ ข้อมูลต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นระบบฯ
เพื่อประโยชน์ของเอสซีจี หลีกเลี่ยงการใช้ระบบฯ ที่อาจละเมิด
สิทธิในการใช้งานตามปกติของผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ท�ำงาน หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของระบบ
2. ห้ า มใช้ ง านระบบฯ เพื่ อ เข้ า ถึ ง หรื อ ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี เ นื้ อ หาขั ด ต่ อ
ศีลธรรมอันดี เกี่ยวกับการพนัน กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
3. ใช้งานระบบให้ถกู ต้องตามสิทธิทไี่ ด้รบั อนุญาต เก็บรักษาและไม่
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส�ำหรับเข้าใช้งานระบบ
4. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และการใช้อุปกรณ์
บันทึกข้อมูลทีเ่ คยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทนี่ า่ สงสัยว่าอาจมีไวรัส
คอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
5. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การแก้ไข
เปลีย่ นแปลงการตัง้ ค่าระบบฯ ทีอ่ าจมีผลต่อความปลอดภัย หาก
ประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อ
ผู้ดูแลด้าน IT

นิยาม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายความว่า เครื่องมือและระบบงานต่าง ๆ
ที่ใช้ในการประมวลผลและส่งต่อข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย อินเตอร์เน็ต อีเมล รหัสผ่าน หรือ
โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น

7.5

ตัวอย่าง
01

02

หากท่านได้รับอีเมลจากบริษัทภายนอกซึ่งสนใจจะ
เป็นผู้ขายวัตถุดิบให้เอสซีจี โดยอีเมลดังกล่าวมีเนื้อ
ความที่ไม่ได้เจาะจงถึงหน่วยงานใด และมีไฟล์แนบ
และที่อยู่เว็บไซต์ส�ำหรับคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านจะท�ำอย่างไร

หากมี บุ ค คลภายนอกที่ ท ่ า นมอบหมายให้ จั ด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายให้ กั บ เอสซี จี ได้ ข อใช้
คอมพิ ว เตอร์ ข องท่ า นเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข อง
เอสซีจีให้รองรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท่านจะ
ให้บุคคลนั้นใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงระบบงาน
ภายในได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ควรเปิดไฟล์แนบหรือเปิดเว็บไซต์ทสี่ ง่ มาพร้อมกับ
อีเมลทีท่ า่ นไม่คนุ้ เคย หรือไม่ปรากฏชัดเจนว่าส่งจาก
ใครหรือต้องการส่งถึงใคร เพื่อป้องกันซอฟท์แวร์ไม่
พึงประสงค์ที่อาจแอบแฝงมากับอีเมล และในกรณี
ที่มีการติดต่อท�ำธุรกรรมผ่านอีเมล ท่านควรยืนยัน
ตัวตนของผู้ที่ท่านติดต่อด้วยโดยใช้โทรศัพท์หรือ
โทรสาร เป็นต้น

ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถให้บคุ คลภายนอกเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์
บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่ายภายในของเอสซีจีได้ ท่าน
ควรหารื อ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ ขออนุ ญ าตให้ สิ ท ธิ
บุคคลภายนอกตามความเหมาะสม
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43

การใช้ และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินทางปัญญา
หลักการ
เอสซี จี ถื อ ว่ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ค ่ า ของเอสซี จี พนั ก งาน
มี ห น้ า ที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต าม “นโยบายทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเอสซี จี (SCG IP
Policy)” อย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของ
เอสซีจใี ห้พน้ จากการน�ำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต รวมทัง้ ต้องเคารพ
และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

แนวปฏิบัติ

นิยาม

1. ดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญาของเอสซีจไี ม่
ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ท�ำซ�้ำ  ดัดแปลง หรือ
กระท�ำการใด ๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เอสซีจี
2. ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น ตรวจสอบผลงานอันเป็น
สิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะ
น�ำมาใช้กับเอสซีจี
3. ในการเข้าท�ำสัญญา หรือนิติกรรมใด ๆ ควร
ตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยให้หารือผู้ดูแลงาน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจี หรือที่
ปรึกษากฎหมายของเอสซีจี
4. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับ
ความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ
5. รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูด้ แู ลงานด้าน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเมือ่ พบการกระท�ำทีเ่ ห็น
ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อาจน�ำไปสูก่ ารละเมิด
สิทธิ หรือการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาท
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจี  

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์
ของมนุษย์
สิทธิบัตร (Patent)
หมายถึง หนังสือส�ำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ (Copyright)
หมายถึง งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม
โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพวาด ภาพถ่าย บทความ เป็นต้น
เครื่องหมายการค้า (Trademark)
หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้า
หรือบริการ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ
เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม
ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
หมายถึง ข้อมูลทางการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และมี
มูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ และมีการ
ด�ำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

7.6

ตัวอย่าง
01

02

03

หลั ง จากท� ำ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
สินค้าใหม่มาระยะหนึ่ง ทีมขายมี
แผนจะน�ำสินค้าตัวอย่างไปแสดง
ในงานแสดงสินค้า หัวหน้างานได้
แนะน�ำท่านให้จดสิทธิบตั ร ท่านควร
ปฏิบัติอย่างไร

หากท่ า นว่ า จ้ า งบริ ษั ท ภายนอกเพื่ อ จั ด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย โดยบริ ษั ท ดั ง
กล่า วจะออกแบบตัวการ์ตูนตัวหนึ่งเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ กิ จ กรรม ในกรณี นี้ ตั ว
การ์ตูนดังกล่าวจะเป็นลิขสิทธิ์ของใคร

หากท่ า นก� ำ ลั ง จั ด ท� ำ หนั ง สื อ เผย
แพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร และพบ
ว่ารูปภาพประกอบที่ถูกน�ำมาใช้
เป็นรูปภาพอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ท่านจะต้องท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
หากสั ญ ญาจ้ า งไม่ ไ ด้ ร ะบุ ข ้ อ ตกลงเรื่ อ ง
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ลิขสิทธิท์ เี่ กิดจากงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ภายใต้สัญญาจ้างถือ
เป็นของผู้สร้างสรรค์ทั้งหมด ทั้งนี้ ท่านอาจ
ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ
ส�ำนักงานเทคโนโลยี และ/หรือที่ปรึกษา
กฎหมายเอสซีจี เพื่อท�ำข้อตกลงเกี่ยวกับ
สิทธิในผลงานของให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ก่อนตกลงว่าจ้าง

ค�ำแนะน�ำ
ควรแจ้งให้ผู้ที่จัดหารูปภาพทราบ
และติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์รูปภาพนั้น ๆ และให้เครดิต
กับเจ้าของผลงาน หรือเปลี่ยนไป
ใช้รูปภาพอื่นที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์

04

05

06

หากท่ า นต้ อ งการใช้ โ ปรแกรมที่
ไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท
และพบว่ า มี ร ้ า นจ� ำ หน่ า ยแผ่ น
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ดั ง กล่ า ว
ท่านจะสามารถใช้แผ่นโปรแกรม
มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของบริษัท
ได้หรือไม่่

บริ ษั ท ได้ ส ่ ง ออกสิ น ค้ า ไปขายในต่ า ง
ประเทศผ่ า นตั ว แทนจ� ำ หน่ า ย และท่ า น
พบว่ามีผู้ขายสินค้าประเภทเดียวกันด้วย
ตราสินค้าคล้ายกับตราของเอสซีจี ท่านควร
ปฏิบัติอย่างไร

ระหว่างร่วมงานประชุมทางวิชาการ
มี ผู ้ ส นใจมาเยี่ ย มชมนิ ท รรศการ
ของเอสซี จี เ ป็ น จ� ำ นวนมากและ
สอบถามข้อมูลด้านการผลิต รวมถึง
เทคโนโลยีที่ใช้ ท่านควรท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
แจ้ ง ฝ่ า ยทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของธุ ร กิ จ
ส� ำ นั ก งานเทคโนโลยี แ ละ/หรื อ ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมายเอสซีจเี พือ่ ด�ำเนินการโดยเร็วทีส่ ดุ
ทัง้ นี้ ควรจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าของ
สินค้าในประเทศที่ท�ำการผลิตและท�ำการ
ค้ า ก่ อ นออกสู ่ ต ลาด และหากมี ตั ว แทน
จ�ำหน่ายควรมีข้อตกลงที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

ค�ำแนะน�ำ
ใช้ความระมัดระวังในการให้ขอ้ มูล
โดยก่อนเปิดเผยควรเตรียมการคัด
กรองข้อมูลที่เปิดเผยได้ออกจาก
ข้อมูลส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
เนื่ อ งจากอาจมี ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น องค์
ความรู้ ความลับทางการค้า และ
ข้อมูลในสิทธิบัตรอยู่

ค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา
ของธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น การวิ จั ย
เพื่อวางแผนเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาโดยการขอรับความคุม้ ครอง
สิทธิบตั รล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยสู่
สาธารณะอย่างน้อย 1-2 เดือน

ค�ำแนะน�ำ
ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเองเนือ่ งจากเป็นการละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์ ซึ่ ง อาจน� ำ ไปสู ่ ก ารฟ้ อ ง
ร้องเรียกค่าเสียหายได้ หากท่าน
ต้องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อื่น ควรปรึกษาผู้ดูแลด้าน IT
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การเปิดเผยข้อมูล
และการสื่อสาร
การเปิดเผยข้อมูล
การสื่อสาร

8.1
8.2

8.1
การเปิดเผยข้อมูล
หลักการ
การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี ยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมัน่ ใจได้วา่
เป็นการเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะ
เปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอืน่ ใด

แนวปฏิบัติ
1. การเปิดเผยข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบใด ๆ ต่อเอสซีจี ต้องกระท�ำโดยผูม้ อี ำ� นาจโดยตรง
ในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ�ำนาจในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเอง
2. การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผูม้ ีสทิ ธิในการเปิดเผย
ข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งด�ำเนินการให้
แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน
3. การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนา
ให้ผู้อื่นส�ำคัญผิดในข้อเท็จจริง

ตัวอย่าง
01

02

สือ่ มวลชนโทรมาสอบถามข่าวลือเกีย่ วกับผลประกอบการของบริษทั ท่านจะ หากท่านมีเพือ่ นท�ำงานอยูใ่ นบริษทั คูแ่ ข่ง ท่าน
สามารถชีแ้ จงข้อเท็จจริงได้หรือไม่
จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาด
เช่น อัตราการเจริญเติบโตของสินค้าของบริษทั
ค�ำแนะน�ำ
ได้หรือไม่
การตอบข้อซักถามหรือให้ขอ้ มูลส�ำคัญต่าง ๆ ต้องด�ำเนินการโดยบุคคลทีม่ ี
สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่ได้รับมอบหมายก็สามารถเปิดเผย ค�ำแนะน�ำ
ข้อมูลเฉพาะเรือ่ งทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ ทัง้ นีห้ ากไม่แน่ใจให้ตดิ ต่อหน่วยงาน ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ยกเว้นข้อมูลของ
ที่รับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
บริษัทที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
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การสื่อสาร
หลักการ

8.2

การสือ่ สารของเอสซีจี ซึง่ รวมถึงการสือ่ สารแบรนด์เอสซีจที งั้ ภายในและภายนอกองค์กร การสือ่ สารการตลาดของแบรนด์สนิ ค้า
ในเอสซีจี การใช้ตราสัญลักษณ์เอสซีจี และการสือ่ สารผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ จะต้องด�ำเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามความ
เป็นจริง ค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย และไม่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อเอสซีจี โดยปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
สือ่ สารแบรนด์ และนโยบายการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์ของเอสซีจี (SCG Social Media Policy) อย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ
1. สื่อสารโดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการค�ำนึงถึงค่านิยมของสังคมในแต่ละ
ประเทศที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
2. ห้ามใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง
3. ไม่นำ� เสนอสิง่ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม ความเลื่อมล�้ำทางสังคม การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
4. ไม่สื่อสารเกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพสินค้า บริการหรือคุณลักษณะอื่นใดของ
องค์กร เว้นแต่กรณีใช้เทคนิคที่ผู้บริโภคสามารถตระหนักได้ว่าไม่ใช่ความจริง แต่เป็นการสร้างความ
น่าสนใจให้กับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และควรระบุให้ผู้บริโภคทราบชัดเจนว่ามิใช่ความเป็นจริง
5. ใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ (Corporate Identity
Manual: CI Manual)  และการที่จะน�ำตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วย
งานผู้รับผิดชอบด้านแบรนด์ก่อน และไม่น�ำตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
6. ไม่เพิกเฉย และช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กรในกรณีที่พบการสื่อสารที่พาดพิงถึงองค์กร หรือการ
ปฏิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมถึงการน�ำตราสัญลักษณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรืออาจก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์ ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาทันที
7. ในการเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ควรแสดง
ข้อความว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไว้อย่างชัดเจน ด้วยความระมัดระวังในฐานะทีเ่ ป็นพนักงานเอสซีจี

ตัวอย่าง
01

ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตสื่อโฆษณาขององค์กรที่สามารถสร้าง
กระแสให้โด่งดังในสังคมได้ โดยบริษัทโฆษณาได้เสนอแนวทางให้
น�ำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาเป็นหลักในการด�ำเนินเรื่อง หนึ่งใน
นั้นคือการใช้เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อ
เรื่อง หรือมีการเสียดสีบุคคลที่ชื่นชอบเพศเดียวกันเพื่อสร้างความ
สนุกสนานชวนติดตาม ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ควรน�ำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าว รวมทั้ง
ต้องระมัดระวังรูปแบบและเนื้อหาที่จะน�ำเสนอไม่
ให้พาดพิงบุคคลหรือล้อเลียนเหตุการณ์ทอี่ าจส่งผล
กระทบต่อสังคม โดยเฉพาะประเด็นที่อ่อนไหวและ
ก�ำลังเป็นทีถ่ กเถียง ซึง่ อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้

02

03

ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตสื่อขององค์กร
เพื่อสะท้อนความเป็นผู้น�ำการด�ำเนินธุรกิจ
ในภูมิภาคอาเซียน  โดยวางแผนจะใช้ภาพ
แผนที่ของภูมิภาคและธงชาติของประเทศ
ต่าง ๆ ภายหลังจากเผยแพร่สื่อดังกล่าว
ไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว มีผู้ร้องเรียนว่า
เนื้อหาและรูปภาพที่ท่านใช้ไม่ถูกต้อง ท่าน
จะด�ำเนินการอย่างไร

ท่ า นได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู ้
รั บ ผิ ด ชอบงานแสดงสิ น ค้ า ของ
บริษัท และท่านต้องการที่จะแสดง
คุณภาพของสินค้าว่าดีกว่าสินค้า
ชนิดเดียวกันที่ผลิตโดยผู้ผลิตราย
อื่น ท่านจะสามารถน�ำสินค้าของ
ผู้ผลิตรายอื่นมาทดสอบคุณภาพ
ต่อหน้าผู้ที่มาร่วมงานแสดงสินค้า
ได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ต้องตรวจสอบข้อมูล ภาพแผนที่ ธงชาติ
หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ของแต่ละประเทศให้
ถูกต้อง  โดยต้องพิจารณาที่มาของข้อมูล
และรูปภาพให้ชัดเจน และควรตรวจสอบ
เพิ่ ม เติ ม กั บ หน่ ว ยงานราชการที่ ส ามารถ
รับรองได้ หากไม่มั่นใจว่าถูกต้องหรือไม่ ไม่
ควรใช้ข้อมูลหรือรูปภาพนั้น ๆ ในการผลิต
สื่อ ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าไม่ถูกต้อง
ควรประสานงานกับผู้ร้องเรียนและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง ท�ำความเข้าใจ
และยกเลิกการใช้สื่อดังกล่าวทันที จากนั้น
จึงหาแนวทางแก้ไขสื่อให้ถูกต้อง

ค�ำแนะน�ำ
ไม่ ส ามารถน� ำ สิ น ค้ า ของผู ้ ผ ลิ ต
รายอื่ น มาร่ ว มทดสอบได้ แม้ ว ่ า
จะเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ตาม
เพราะเป็นการกระท�ำที่ผิดมารยาท
ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามหากท่าน
ต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ของสินค้าก็สามารถท�ำการทดสอบ
เปรียบเทียบได้ ต้องไม่ระบุแหล่ง
ผลิตสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าที่น�ำมา
ทดสอบเปรียบเทียบ

8.2

04

ท่ า นทราบว่ า คู ่ แ ข่ ง ก� ำ ลั ง จะออก
โฆษณาเปิดตัวสินค้าใหม่ ซึ่งเป็น
สินค้าชนิดเดียวกับที่เอสซีจีด�ำเนิน
การ แต่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มออกสู ่ ต ลาด
ท่านจะเผยแพร่โฆษณาว่าเอสซีจี
มีสินค้าใหม่ตัดหน้าคู่แข่งเพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
สามารถด�ำเนินการก่อนได้หากอยู่
ระหว่ า งการเตรี ย มการและใกล้
เปิดตัวอยูแ่ ล้ว โดยควรสือ่ สารระยะ
เวลาทีส่ นิ ค้าดังกล่าวจะออกสูต่ ลาด
ให้ผู้บริโภครับทราบด้วย ทั้งนี้การ
สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิด
ตัวสินค้าก่อนคู่แข่ง ควรค�ำนึงถึง
ความพร้อมของเอสซีจีด้วย โดยไม่
ควรบิดเบือนข้อเท็จจริงถ้ายังไม่มี
ความพร้อม

05

06

07

หากท่านลาพักร้อนเพือ่ เดินทางไป
ท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศเวียดนาม และ
ระหว่างทางออกจากสนามบินนั้น
ท่านเห็นป้ายโฆษณาของเอสซีจี
หลุดร่วงและช�ำรุดเสียหาย ท่าน
ควรปฏิบัติอย่างไร

ท่ า นต้ อ งการจะระดมทุ น หาเงิ น เพื่ อ ช่ ว ย
เหลือผู้ประสบปัญหาน�้ำท่วมโดยการท�ำ
เสือ้ ยืด และน�ำตราสัญลักษณ์ของเอสซีจมี า
สกรีนบนเสื้อเพื่อขายให้กับเพื่อนพนักงาน
ด้วยกันเอง ท่านสามารถท�ำได้เลยหรือไม่

หากท่านพบการกล่าวหาว่ามีการ
เลือกปฏิบัติในการรับพนักงานของ
เอสซีจี ที่ถูกส่งต่อมาผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ท่านจะต้องท�ำอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ควรหาช่ อ งทางในการแจ้ ง ผู ้
เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบที่ดูแล
ป้ายดังกล่าว หรือแจ้งส�ำนักงาน
สื่อสารองค์กร หรือผู้บังคับบัญชา
ทันทีเพื่อประสานงานแก้ไขต่อไป

ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำ
ไม่ส่งต่อและไม่แสดงความคิดเห็น
ควรท�ำจดหมายขออนุญาตเป็นลายลักษณ์ ใด ๆ ต่อข้อมูลนัน้ และแจ้งให้หน่วย
อั ก ษรไปยั ง หน่ ว ยงานที่ ดู แ ลเรื่ อ งการใช้ งานที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชา
ตราสัญลักษณ์นั้น ๆ โดยระบุวัตถุประสงค์ ของท่านทราบ
การน�ำไปใช้และผูป้ ระสานงานอย่างชัดเจน
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถ
ด�ำเนินการได้

48
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9

การท�ำธุรกรรม
ของเอสซีจี
การท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
การท�ำธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก

9.1
9.2

9.1
การท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
หลักการ
การด�ำเนินธุรกิจหรือปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นการท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษทั ใน
เอสซีจี ต้องค�ำนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบทีอ่ อกโดยหน่วยงานของรัฐ รวม
ถึงระเบียบและอ�ำนาจด�ำเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ในแต่ละท้องถิน่

แนวปฏิบัติ
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขัน้ ตอน อ�ำนาจด�ำเนินการตามกระบวนการทีเ่ อสซีจกี ำ� หนด
ไว้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนด�ำเนินการ
2. ไม่ด�ำเนินการหากมีการร้องขอให้มีการข้ามขั้นตอนหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใด ๆ
ที่ต้องด�ำเนินการตามปกติ
3. ด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการท�ำรายการ
ระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเอสซีจี ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด
4. ด�ำเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทในเอสซีจี

ตัวอย่าง
01

02

บริษทั A ขอซือ้ ซากมอเตอร์ทไี่ ม่สามารถใช้งานได้แล้วจากบริษทั B
เพือ่ น�ำไปใช้ในการศึกษาอบรมช่างซ่อมมอเตอร์ โดยบริษทั B จะไม่
คิดค่าใช้จา่ ยจากบริษทั A เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นบริษทั ในเอสซีจเี หมือน
กัน กรณีนสี้ ามารถท�ำได้หรือไม่

การขอยืมตัวพนักงานจากบริษัทอื่นในเอสซีจีเพื่อมา
ช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านเป็นการชั่วคราว
โดยให้ผบู้ ริหารของทัง้ สองบริษทั ตกลงกันด้วยวาจา จะ
สามารถท�ำได้หรือไม่

ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถท�ำได้ เนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์ระหว่างบริษัทใน ไม่สามารถท�ำได้ การยืมตัวบุคลากรระหว่างบริษัทใน
เอสซีจีจะต้องมีการซื้อขายตามราคาตลาด หรือมูลค่าตามบัญชี เอสซีจีต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคล  
และระบุ Cost center เพือ่ เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยให้ถกู ต้อง

50

9.2

51

การท�ำธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก
หลักการ
การท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ
กระบวนการที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และ
นโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอ�ำนาจด�ำเนินการของเอสซีจีอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนีจ้ ะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลีย่ งการท�ำธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจหี รือบุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติ
1. ศึกษา ท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
2. ในการจัดหาต้องด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ตามระเบียบและวิธีการการจัดหาของ
เอสซีจี และให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคล
ธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ด�ำเนินการใด ๆ ของเอสซีจี
3. การท�ำธุรกรรมต้องค�ำนึงถึงมูลค่า ราคาทีเ่ ป็นไปตามกลไกตลาด คุณภาพและบริการทีไ่ ด้รบั
ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันการท�ำธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. หลีกเลี่ยงการท�ำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม หรืออาจท�ำให้
เอสซีจีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะท�ำให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม
5. ในการท�ำธุรกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเอสซีจี ห้ามแอบอ้างใช้ชอื่ ของเอสซีจี คณะกรรมการบริษทั
ฝ่ายจัดการ หรือพนักงาน แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อเอสซีจีก็ตาม

9.2
ตัวอย่าง
01

02

บริษทั จากต่างประเทศได้เสนอขายเครือ่ งจักรในราคาที่ หากมีบุคคลที่ต้องการซื้อสินค้าจากเอสซีจี โดย
ถูกกว่าการจัดหาจากผู้ผลิตโดยตรง ท่านจะสามารถซื้อ ขอให้ เ อสซี จี ไ ม่ ต ้ อ งออกใบก� ำกั บ ภาษี มู ล ค่ า
เครื่องจักรนี้ได้หรือไม่
เพิ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่าน
สามารถท�ำได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
สามารถซื้อเครื่องจักรได้ แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียด ค�ำแนะน�ำ
ให้ครบถ้วนเพื่อให้ม่ันใจว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถท�ำได้ เพราะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตาม
เหมาะสมกับจ�ำนวนเงินที่จ่ายไป รวมถึงมีแหล่งที่มา กฎหมายภาษีอากร
ถูกต้อง ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมศุลกากร หรือส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เป็นต้น

03

ท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าส�ำหรับตัวท่านเองจากผู้ผลิตรายหนึ่งซึ่งเป็นคู่ค้ากับเอสซีจี ซึ่งท่านทราบว่าหากมี
การท�ำสัญญาโดยใช้ชื่อของเอสซีจีแล้วจะได้รับส่วนลดมากกว่าปกติ ท่านจะสามารถใช้ชื่อเอสซีจีในการ
สั่งซื้อได้หรือไม่
ค�ำแนะน�ำ
ไม่สามารถใช้ชอื่ เอสซีจใี นการท�ำธุรกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับเอสซีจี ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ เพราะการกระท�ำเช่นนัน้
อาจท�ำให้ผอู้ นื่ หลงเชือ่ ได้วา่ เป็นการท�ำธุรกรรมกับเอสซีจี และอาจเกิดความเสียหายกับเอสซีจไี ด้ อย่างไรก็ดี
หากเอสซีจไี ด้มขี อ้ ตกลงกับผูข้ ายให้พนักงานสามารถสัง่ ซือ้ ส่วนตัวได้ พนักงานสามารถสัง่ ซือ้ ได้ในนามของ
พนักงานเอง
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10.1

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
หลักการ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่วา่ จะเป็นการตัง้ บริษทั โรงงาน ส�ำนักงาน สาขา ตัวแทน การท�ำ
ธุรกรรมการค้ากับผูจ้ ดั จ�ำหน่าย หรือการเข้าซือ้ กิจการในต่างประเทศ จะต้องค�ำนึงถึงและปฏิบตั ใิ ห้
ถูกต้องตามกฎหมายภายในทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศต่าง ๆ ทีเ่ อสซีจเี ข้าไปลงทุน และปฏิบตั ติ นเป็น
พลเมืองทีด่ ใี นแต่ละท้องถิน่ นอกจากนีย้ งั ต้องค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่ ประกอบด้วย

แนวปฏิบัติ
1. ด�ำเนินการตามกฎหมายภายในของประเทศทีเ่ อสซีจเี ข้าไปด�ำเนินการให้ครบถ้วน ทัง้ นี้
กรณีเอสซีจีมีแนวปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนที่สูงหรือดีกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ให้
ด�ำเนินการตามแนวปฏิบัติ ระเบียบและขั้นตอนที่เอสซีจีก�ำหนดไว้
2. ปฏิเสธการด�ำเนินการใด ๆ ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายท้องถิ่น และ
เมือ่ เห็นว่ามีการด�ำเนินการทีไ่ ม่ชดั เจน ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรืออาจขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่ ให้รายงานผูบ้ งั คับ
บัญชาหรือหารือที่ปรึกษากฎหมายเอสซีจี
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละประเทศที่เข้าไป
ประกอบธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ หากไม่แน่ใจให้ขอค�ำแนะน�ำจากที่ปรึกษากฎหมาย
เอสซีจี หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง
01

02

หากมีผเู้ สนอให้ความช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตจัดตัง้ โรงงานใน
ต่างประเทศ โดยอ้างว่าสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ มี่ อี ำ� นาจ
เพือ่ ให้ออกใบอนุญาต โดยไม่เป็นไปตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ท่านจะปฏิบตั อิ ย่างไร

ในกรณีซอื้ กิจการในต่างประเทศ ผูข้ ายเสนอให้กำ� หนด
ราคาในเอกสารต่าง ๆ ต�ำ่ กว่าราคาซือ้ ขายทีแ่ ท้จริง เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้ผขู้ ายเสียภาษีตำ�่ กว่าทีค่ วร ท่าน
จะปฏิบัติอย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ค�ำแนะน�ำ
ปฏิเสธข้อเสนอนั้น โดยให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ก�ำหนดตาม ปฏิเสธการด�ำเนินการดังกล่าว และหารือกับที่ปรึกษา
ปกติ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
กฎหมายเอสซี จี ศึ ก ษาและด� ำ เนิ น การในแนวทาง
อื่น ๆ ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
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การค้าระหว่างประเทศ
หลักการ
การน�ำเข้า-ส่งออกสินค้า หรือการท�ำธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายการน�ำเข้าและส่งออก กฎหมายศุลกากร
กฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัยของสินค้า กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมถึงระเบียบและ
แนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจที เี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติ
1. ศึกษาและติดตามข้อมูลของลูกค้าและคู่ธุรกิจที่จะประกอบธุรกิจด้วย โดยหลีกเลี่ยง
การประกอบธุรกิจกับลูกค้าหรือคูธ่ รุ กิจทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมีการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ไม่น่าไว้วางใจ
2. ติดตามตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย
3. รายงานข้อมูลพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าหรือส่งออกต่อผู้มีหน้าที่รับผิด
ชอบเกี่ยวกับการน�ำเข้าหรือส่งออก เช่น หน่วยงานภายในเอสซีจี หรือหน่วยงานของ
รัฐ เป็นต้น โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหลักฐานที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง
01

02

ท่านได้รับใบก�ำกับสินค้าน�ำเข้าซึ่งราคาที่แสดงไว้ไม่ถูกต้องตาม กรณีลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศขอให้ท่านจัดท�ำเอกสาร
มูลค่าเต็ม หรือระบุรายละเอียดของสินค้าไม่ชดั เจน ท่านจะปฏิบตั ิ ทีไ่ ม่ตรงกับธุรกรรมทีต่ กลงกัน เพือ่ ให้ได้รบั ผลประโยชน์
อย่างไร
ทางภาษีท่ปี ระเทศผู้น�ำเข้า ท่านจะปฏิบัติอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
แจ้งให้คู่ธุรกิจแก้ไขใบก�ำกับสินค้าให้ชัดเจนและถูกต้อง

ค�ำแนะน�ำ
ปฏิเสธการท�ำเอกสารดังกล่าวและรายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบ
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การแข่งขันทางการค้า
หลักการ
เอสซีจตี งั้ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ทีเ่ อสซีจเี ข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ต่อลูกค้าและคูค่ า้ ของเอสซีจี รวม
ถึงด�ำเนินการตามแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจที เี่ กีย่ วข้อง

แนวปฏิบัติ
1. ไม่ทำ� ความตกลงใด ๆ กับคูแ่ ข่งขันหรือบุคคลใด ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการลดหรือจ�ำกัดการ
แข่งขันทางการค้า
2. ในกรณีทเี่ อสซีจเี ป็นผูม้ อี ำ� นาจเหนือตลาดในสินค้าใด  ต้องไม่ใช้อำ� นาจเหนือตลาดดัง
กล่าวในลักษณะทีไ่ ม่เป็นธรรมทางการค้า เช่น การจ�ำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซือ้
สินค้าหรือใช้บริการ รวมถึงการก�ำหนดราคา หรือเงือ่ นไขการขายสินค้าหรือบริการทีไ่ ม่
เป็นธรรม
3. กฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายทีม่ คี วามสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างใน
แต่ละประเทศ จึงควรท�ำความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า
ของเอสซีจี ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยควรหารือกับทีป่ รึกษากฎหมายของเอสซีจตี งั้ แต่เริม่ ต้น

ตัวอย่าง
01

ท่านได้รับการเชิญชวนจากคู่แข่งของเอสซีจีเพื่อ
พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับแผนทางการ
ตลาดเพือ่ จัดสรรกลุม่ ลูกค้า และพืน้ ทีก่ ารขายเพือ่ ลด
การขายตัดราคาระหว่างกัน ท่านควรปฏิบตั อิ ย่างไร

ค�ำแนะน�ำ
ปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว และยืนยันว่าเป็น
นโยบายของเอสซีจที หี่ า้ มพนักงานแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็น
ดังกล่าว หลังจากนั้นรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน

12
การป้องกันการฟอกเงิน
หลักการ
เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ
เอสซีจีจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ
ทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิด เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดใช้เอสซีจเี ป็นช่องทางหรือ
เป็นเครือ่ งมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ�ำพรางแหล่งทีม่ าของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แนวปฏิบัติ
1. ก่อนท�ำธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญา ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งทีม่ าของเงินได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
2. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีทไี่ ม่เป็นทีร่ จู้ กั หรือรับโอนเงินทีม่ ีลกั ษณะการจ่ายทีผ่ ดิ ปกติ โดย
เฉพาะจากประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น
3. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

ตัวอย่าง
01

02

การที่ลูกหนี้จากต่างประเทศรายหนึ่งขอโอนเงินช�ำระหนี้ให้เอสซีจี หากลูกหนีต้ ามสัญญาต้องการให้เอสซีจรี บั โอนเงินเพือ่
โดยผ่านประเทศทีม่ ี Tax Haven (ประเทศทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ทางภาษี ช�ำระหนี้จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาซึ่งเอสซีจีไม่รู้จัก
อากรอย่างใดอย่างหนึง่ ) จะสามารถท�ำได้หรือไม่
ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ค�ำแนะน�ำ
สามารถท�ำได้ เนื่องจากการโอนเงินหรือช�ำระเงินตามสัญญา
โดยผ่านประเทศที่มี Tax Haven นั้นไม่ถือว่าเป็นการกระท�ำที่ผิด
กฎหมาย แต่ตอ้ งมัน่ ใจได้วา่ คูส่ ญ
ั ญานัน้ ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามน่าเชือ่
ถือ และมีความเป็นมาทางธุรกิจที่ตรวจสอบได้

ค�ำแนะน�ำ
หลีกเลี่ยงการรับเงินช�ำระหนี้ตามสัญญาจากผู้ที่ไม่ใช่
คู่สัญญา แต่หากจ�ำเป็นควรตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
ของเงินทุกธุรกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้และ
ผู้โอน รวมถึงประวัติของผู้โอน
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Live by Our

Code of
Conduct

จรรยาบรรณเอสซีจี

SCG
Code of
Conduct
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 0-2586-3333, 0-2586-4444   โทรสาร: 0-2586-2974
www.scg.co.th

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

055

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

óøąøćßïĆââĆêĉĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ óýǰ
ĒÖšĕ×đóĉöę đêĉöēé÷óøąøćßïĆââĆêĀĉ úĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ
ÞïĆ ï ìĊę ǰ  ǰ óýǰ àċę Ü ĔîðŘ ǰ ǰ ñĎ š ÿ ĂïïĆ â ßĊ ĕ öŠ ĕ éš öĊ
×š Ă ÿĆ Ü đÖêǰ ĒúąĕöŠ ó ïóùêĉ Ö ćøèŤ ĂĆ î ÙüøÿÜÿĆ ÷ ǰ îĂÖÝćÖîĊĚ
đóČę Ă ÙüćööĆę î ĔÝĔîđøČę Ă ÜÖćøĕöŠ ó ïóùêĉ Ö ćøèŤ ĂĆ î ÙüøÿÜÿĆ ÷
éĆ Ü ÖúŠ ć üǰ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïÝċ Ü ĕéš öĊ ö êĉ Ĕ Āš Ö øøöÖćø
ñĎ š ÝĆ é ÖćøĔĀâŠ đ ĂÿàĊ ÝĊ ǰ øć÷ÜćîñúÖćøÖĞ ć ÖĆ ï éĎ Ē úêćö
óøąøćßïĆââĆêĉéĆÜÖúŠćüÝćÖÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠÖúčŠöíčøÖĉÝ
ĒúąñĎšøĆïñĉéßĂïĔîíčøÖĉÝêŠćÜǰ ėǰĔĀšÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï
ìøćïéšü÷ǰàċÜę ĔîðŘǰǰÖøøöÖćøñĎÝš éĆ ÖćøĔĀâŠǰđĂÿàĊÝǰĊ øć÷Üćî
üŠćĕöŠóïóùêĉÖćøèŤĂĆîÙüøÿÜÿĆ÷éĆÜÖúŠćüǰ ÿŠÜñúĔĀšÜïÖćøđÜĉîǰ
ĒúąÜïÖćøđÜĉîøüö×ĂÜïøĉþĆìǰđßČęĂëČĂĕéšǰ ēðøŠÜĔÿǰÿĂéÙúšĂÜ
êćööćêøåćîǰ ñĎ š ÿ ĂïïĆ â ßĊ öĊ Ù üćöđðŨ î Ăĉ ÿ øąĒúąÿćöćøë
êøüÝÿĂïĕéšǰ

ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊĂę ÷ŠćÜđðŨîĂĉÿøąêćö
×Ăïđ×êìĊęøąïčĕüšĔîÖãïĆêøÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰàċęÜöĊÖćø
ìïìüîĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿëćîÖćøèŤðŦÝÝčïĆîĒúąĂîčöĆêĉēé÷
ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ đðŨîðøąÝĞćìčÖðŘǰĔîðŘǰǰÙèąÖøøöÖćø
êøüÝÿĂïđîšîïìïćìĔîÖćøîĞćǰ%JHJUBMǰ5FDIOPMPHZǰöćĔßšĔîÖćø
êøüÝÿĂïǰÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰÖćøÖĞćĀîéÖú÷čìíŤǰ ÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰ
ĒúąÖćøêĉéêćöñúǰđóČęĂĔĀšđĂÿàĊÝĊïøøúčđðŜćĀöć÷ìĊęÖĞćĀîéĒúą
éĞćđîĉîíčøÖĉÝĕéšĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîǰÖćøÝąéĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćüĕéšîĆĚî
òść÷ÝĆéÖćøĒúąóîĆÖÜćîêšĂÜöĊÙčèíøøöǰÝøø÷ćïøøèǰđ×šćĔÝ
ïìïćìǰĂĞćîćÝǰĀîšćìĊęǰ ĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜêîđĂÜêćö
ĀúĆÖÖćøǰ5ISFFǰ-JOFTǰ.PEFMǰ ĒúąðäĉïêĆ Üĉ ćîõć÷ĔêšÖćøïĎøèćÖćø
ìĆĚ Ü ÖćøÖĞ ć ÖĆ ï éĎ Ē úǰ Öćøïøĉ Ā ćøÙüćöđÿĊę ÷ Üǰ ÖćøÖĞ ć ÖĆ ï Öćø
ðäĉïĆêĉÜćîǰĒúąÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕîǰ *OUFHSBUFEǰ(PWFSOBODFǰ3JTLǰ
$PNQMJBODFǰBOEǰ$POUSPMǰǰ*OUFHSBUFEǰ(3$
ðŘǰ ǰ öĊÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰǰ ÙøĆĚÜǰ
ēé÷öĊÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđ×šćðøąßčöÙøïĂÜÙŤðøąßčöìčÖÙøĆĚÜǰ
ìčÖÿĉĚîðŘÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïöĊÖćøðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉ
Āîš ć ìĊę × ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïēé÷øüöǰ Ēúąðøąđöĉ î
êîđĂÜǰàċęÜñúÖćøðøąđöĉîĂ÷ĎŠĔîđÖèæŤéĊǰ ĀĆü×šĂìĊęðøąđöĉîǰĕéšĒÖŠǰ
ēÙøÜÿøšćÜĒúąÙčèÿöïĆêĉǰ ïìïćìĀîšćìĊęĒúąÙüćöøĆïñĉéßĂïǰ
ÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĒúąÖćøðøąßčöǰÙüćöđĀĘîēé÷øüöǰÖćøðäĉïĆêĉ
Üćî×ĂÜđú×ćîčÖćøÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰĒúąÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćî
×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïǰìĆĚÜîĊĚĔîðŘǰ ǰöĊÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę
ìĊęÿĞćÙĆâéĆÜîĊĚ

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา
จําหน่ายไป หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšÿĂïìćîøć÷ÖćøìĊđę ÖĊ÷ę üē÷ÜÖĆîĒúą
øć÷ÖćøìĊęĂćÝöĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜñúðøąē÷ßîŤǰ øć÷Üćî×ĂÜ
ÖøøöÖćøìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰóïüŠćøć÷ÖćøéĆÜÖúŠćüÿöđĀêčÿöñúĒúą
öĊÖćøđðŗéđñ÷ĔĀšêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ìøćïĂ÷ŠćÜ
ëĎÖêšĂÜêćöđüúćìĊęÖĞćĀîéǰ
3. การสอบทานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ǰ đĂÿàĊ ÝĊ
öčŠÜöĆęîéĞćđîĉîíčøÖĉÝêćöĒîüìćÜÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čîõć÷Ĕêš
ĀúĆ Ö ïøøþĆ ì õĉ ï ćúǰ ēé÷Ăš ć ÜĂĉ Ü êćööćêøåćîÿćÖúĔîÖćø
ðäĉïĆêĉÜćîǰĕéšĒÖŠǰ 0SHBOJ[BUJPOǰGPSǰ&DPOPNJDǰ$PPQFSBUJPOǰ BOEǰ
%FWFMPQNFOUǰ 0&$% ǰ ÿĞ ć îĆ Ö ÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞ ć ÖĆ ï ĀúĆ Ö
ìøĆ ó ÷Ť Ē úąêúćéĀúĆ Ö ìøĆ ó ÷Ť ǰ Öúê ǰ êúćéĀúĆ Ö ìøĆ ó ÷Ť
ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ êúì ǰĒúąÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöÿëćïĆîÖøøöÖćø
ïøĉ þĆ ì ĕì÷ǰ *0% ǰ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéš ÿ Ăïìćî
ðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñúéšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊǰ
óïüŠćǰÖøøöÖćøïøĉþĆìǰòść÷ÝĆéÖćøǰĒúąóîĆÖÜćîðäĉïĆêĉêćö
îē÷ïć÷ìĊęÖĞćĀîéĕüšĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆéǰēé÷öĊÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì
Ēúąòść÷ÝĆéÖćøđðŨîĒïïĂ÷ŠćÜìĊęéĊǰ óîĆÖÜćîǰ ǰÙîǰñŠćî
ÖćøìéÿĂïǰ&UIJDTǰF5FTUJOHǰøšĂ÷úąǰǰàċÜę éĞćđîĉîÖćøêŠĂđîČĂę Ü
đðŨîðŘìǰĊę ǰöĊÖćøîĞćîē÷ïć÷êŠĂêšćîÙĂøŤøðĆ ßĆîĕððäĉïêĆ Ĕĉ ßšĂ÷ŠćÜ
ÝøĉÜÝĆÜǰ ēé÷ĕéšøĆïÖćøêŠĂĂć÷čÖćøøĆïøĂÜÝćÖÙèąÖøøöÖćø
ĒîüøŠüöðäĉïĆêĉ×ĂÜõćÙđĂÖßîĕì÷ĔîÖćøêŠĂêšćîÖćøìčÝøĉê
đðŨîÙøĆĚÜìĊęǰ ǰđöČęĂüĆîìĊęǰ ǰÖčöõćóĆîíŤǰ ǰĒúą×÷ć÷ñúĕðÿĎŠ
ÙĎíŠ øč ÖĉÝēé÷ÝĆéìĞćÝøø÷ćïøøèÙĎíŠ øč ÖĉÝđĂÿàĊÝǰĊ ǰđóČĂę ĔßšđðŨîĒîüìćÜ
ĔîÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝǰøŠüöÖĆîðäĉïêĆ êĉ îđðŨîóúđöČĂÜéĊÙüïÙĎĕŠ ðÖĆï
ÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊÙę ćĞ îċÜëċÜÿĆÜÙöĒúąÿĉÜę ĒüéúšĂöĂ÷ŠćÜđðŨî
øĎðíøøöîĂÖđĀîČĂÝćÖìĊęÖãĀöć÷ÖĞćĀîéǰ àċęÜÙĎŠíčøÖĉÝĕéšúÜ
îćöđóČęĂéĞćđîĉîíčøÖĉÝêćöÝøø÷ćïøøèÙĎŠíčøÖĉÝđĂÿàĊÝĊĒúšüÖüŠćǰ

1. การสอบทานงบการเงินǰÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéš
ÿĂïìćî×šĂöĎúìĊÿę ćĞ ÙĆâ×ĂÜÜïÖćøđÜĉîøć÷ĕêøöćÿĒúąðøąÝĞćðŘǰ
ǰ×ĂÜïøĉþìĆ ðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰÜïÖćøđÜĉîøüö
×ĂÜïøĉþìĆ ðĎîàĉđöîêŤĕì÷ǰÝĞćÖĆéǰ öĀćßî ǰĒúąïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷àċÜę ĕéš
ÝĆéìĞćêćööćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉî×ĂÜĕì÷ǰÿĂéÙúšĂÜ
ÖĆïöćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîøąĀüŠćÜðøąđìýǰ ēé÷ĕéš
ÿĂïìćîðøąđéĘîìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâǰøć÷ÖćøóĉđýþǰĒúąĕéšøĆï
ÙĞćßĊĒĚ ÝÜÝćÖñĎÿš ĂïïĆâßĊǰòść÷ÝĆéÖćøǰĒúąñĎĂš ćĞ îü÷ÖćøÿĞćîĆÖÜćî
êøüÝÿĂïÝîđðŨîìĊęóĂĔÝüŠćÖćøÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉîǰøüöìĆĚÜÖćø
đðŗéđñ÷Āöć÷đĀêčðøąÖĂïĔîÜïÖćøđÜĉîǰđðŨîĕðêćö×šĂÖĞćĀîé
×ĂÜÖãĀöć÷ĒúąöćêøåćîÖćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉîǰÝċÜĕéšĔĀš
ÙüćöđĀĘîßĂïÜïÖćøđÜĉîéĆÜÖúŠćüìĊęñĎšÿĂïïĆâßĊĕéšÿĂïìćî
ĒúąêøüÝÿĂïĒúšüǰàċęÜđðŨîøć÷ÜćîÙüćöđĀĘîĂ÷ŠćÜĕöŠöĊđÜČęĂîĕ×ǰ
îĂÖÝćÖîĊĚÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšðøąßčöøŠüöÖĆïñĎšÿĂï
ïĆâßĊēé÷ĕöŠöĊòść÷ÝĆéÖćøđóČęĂðøċÖþćĀćøČĂÖĆîĂ÷ŠćÜĂĉÿøąëċÜ
ÖćøĕéšøĆï×šĂöĎúǰ ÖćøêøüÝÿĂï×šĂöĎúìĊęöĊÿćøąÿĞćÙĆâĔîÖćø
ÝĆéìĞćÜïÖćøđÜĉîĒúąÖćøđðŗéđñ÷×šĂöĎúìĊęđðŨîĕðêćööćêøåćî
Öćøøć÷ÜćîìćÜÖćøđÜĉ î ĒúąđðŨ î ðøąē÷ßîŤ ÖĆ ï ñĎ š Ĕßš Ü ïÖćø
đÜĉ î ǰ đøČę Ă ÜÿĞ ć ÙĆ â ÝćÖÖćøêøüÝÿĂïǰ ,FZǰ "VEJUǰ .BUUFST ǰ
øüöìĆĚ Ü óùêĉ Ö ćøèŤ ĂĆ î ÙüøÿÜÿĆ ÷ êćööćêøćǰ ĒĀŠ Ü
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ìĊęöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïđĂÿàĊÝĊĕéšëĎÖîĞćĕððäĉïĆêĉ
ĕéšĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąìĆîìŠüÜìĊ

 ǰøć÷ǰîĂÖÝćÖîĊĚÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĂîčöĆêĉÖćøðäĉïĆêĉ
êćöðøąÖćýǰ ĶÙĎ Š öČ Ă ĒîüìćÜÖćøÖĞ ć ĀîéöćêøÖćøÙüïÙč ö
õć÷ĔîìĊđę ĀöćąÿöÿĞćĀøĆïîĉêïĉ Ùč ÙúĔîÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøĔĀšÿîĉ ïî
đÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåǰđÝšćĀîšćìĊę×ĂÜøĆåêŠćÜðøąđìýǰĒúąđÝšćĀîšćìĊę
×ĂÜĂÜÙŤÖćøøąĀüŠćÜðøąđìýķǰêćöðøąÖćýǰ×ĂÜÙèąÖøøöÖćø
ðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćöÖćøìčÝøĉêĒĀŠÜßćêĉǰ ððß ǰêćöÙüćö
đĀĘî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰĒúąÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ
đĂÿàĊÝĊÿČęĂÿćøëċÜóîĆÖÜćîìčÖÙîñŠćîǰĶ.FTTBHFǰGSPNǰ$&0ķǰđóČęĂ
ĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜÖćøĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜòść÷ïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜÿčéǰ
5POFǰBUǰUIFǰUPQ ǰ

6. การสอบทานระบบการควบคุมภายในǰÙèąÖøøöÖćø
êøüÝÿĂïĕéšÿĂïìćîñúÖćøðøąđöĉîøąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî
ìĆĚ Ü øąïïÖćøðäĉ ïĆ êĉ Ü ćîĒúąøąïïđìÙēîēú÷Ċ ÿ ćøÿîđìýìĊę
ÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïĕéšøć÷ÜćîđðŨîøć÷đéČĂîĒúąøć÷ĕêøöćÿǰ
øüöëċ Ü Öćøðøąđöĉ î êćöĒïïðøąđöĉ î ÙüćöđóĊ ÷ ÜóĂ×ĂÜ
øąïïÖćøÙüïÙčöõć÷Ĕî×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆï
ĀúĆ Ö ìøĆ ó ÷Ť Ē úąêúćéĀúĆ Ö ìøĆ ó ÷Ť ǰ Öúê ǰ óïüŠ ć öĊ Ù üćö
đóĊ ÷ ÜóĂǰ đĀöćąÿöÖĆ ï ÖćøéĞ ć đîĉ î íč ø Öĉ Ý ×ĂÜđĂÿàĊ ÝĊ Ē úą
ÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöđĀĘî×ĂÜñĎšÿĂïïĆâßĊìĊęøć÷ÜćîüŠćÝćÖÖćø
ÿĂïìćîĕöŠóï×šĂïÖóøŠĂÜìĊęđðŨîÿćøąÿĞćÙĆâàċęÜöĊñúÖøąìï
êŠĂ ÜïÖćøđÜĉî ×ĂÜïøĉ þĆ ì àċęÜ đðŨî õćøÖĉ Ý Āîċę Ü ìĊęÖĞ ć ĀîéĕüšĔ î
ÖãïĆêøÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïǰ ēé÷ĔîðŘîĊĚòść÷ÝĆéÖćø÷ĆÜÙÜđîšî
Öćøÿøš ć ÜÙüćöêøąĀîĆ Ö øĎ š đ óČę Ă ÿŠ Ü đÿøĉ ö Ùč è íøøöǰ Ýøĉ ÷ íøøöǰ
Ýøø÷ćïøøèÖĆïóîĆÖÜćîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰēé÷đîšîÖćøóĆçîć
øąïïđßĉÜðŜĂÜÖĆîǰàċÜę ðøąÖĂïéšü÷ǰǰ&UIJDTǰǰF5FTUJOHǰĒúąǰǰF1PMJDZǰ
F5FTUJOHǰĒîüìćÜÙüćöøĆïñĉéßĂïÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜĒúą
ÖćøÙüïÙčöìĊęéĊêćöĒîüðŜĂÜÖĆîǰǰéŠćîǰ 5ISFFǰ-JOFTǰ.PEFM ǰĒúą
ÿČęĂÿćøÖøèĊýċÖþćǰđøČęĂÜǰÖćøìčÝøĉêǰÖćøĕöŠðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ǰ
øąđïĊ÷ïǰ îē÷ïć÷ïøĉþĆìĒúąÝøø÷ćïøøèǰîĂÖÝćÖîĊĚĕéšîĞć
đÙøČęĂÜöČĂĒïïðøąđöĉîêîđĂÜǰĀøČĂÖćøêĆĚÜìĊöêøüÝÿĂïêîđĂÜ
ĕððøą÷čÖêŤĔßšĔĀšđĀöćąÿöêćöÙüćöóøšĂö×ĂÜĒêŠúąíčøÖĉÝìĆĚÜ
ĔîðøąđìýĒúąêŠ ć Üðøąđìýǰ ĒúąÿĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï ÖãĀöć÷ǰ
×šĂïĆÜÙĆïìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜǰøüöìĆĚÜđîšîÖćøúéÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜïøĉþĆììĊę
úÜìčîĔîêŠćÜðøąđìýǰēé÷ÝĆéðøąßčöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøǰ 8PSLTIPQ ǰ
ĔĀšÖĆïñĎšïøĉĀćøñĎšðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜĒêŠúąïøĉþĆìĔîêŠćÜðøąđìý
êøąĀîĆÖđøČĂę ÜÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰÙüćöđÿĊ÷ę ÜǰÖćøðäĉïêĆ êĉ ćöÖãĀöć÷ǰ
øąđïĊ÷ïêŠćÜǰėǰĒúąÖćøÙüïÙčöǰÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïøŠüöÖĆï
ñĎšðäĉïĆêĉÜćîǰ 'JSTUǰ-JOF ǰóĆçîćøć÷Üćîēé÷Ĕßšǰ %BUBǰ"OBMZUJDTǰ
%" ǰđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰđóČęĂĔĀšíčøÖĉÝĔßšÖĞćÖĆïéĎĒúÜćîĔî
ÙüćöøĆïñĉéßĂïǰĒúąñĎšêøüÝÿĂïÿćöćøëĔßšĔîÜćîêøüÝÿĂïǰ
öĊ Ö ćøÝĆ é òř Ö Ăïøöđßĉ Ü ðäĉ ïĆ êĉ Ö ćøĔĀš Ē ÖŠ Ā îŠ ü ÷íč ø Öĉ Ý êŠ ć Üǰ ėǰ
ēé÷îĞ ć ðøąđéĘ î ÿĞ ć ÙĆ â ìĊę ê øüÝóïöćđðŨ î ÖøèĊ ýċ Ö þćđóČę Ă
đÿøĉöÿøšćÜĔĀšñøšĎ ïĆ ñĉéßĂïìčÖøąéĆïđÖĉéÙüćöđ×šćĔÝøŠüöÖĆîĔîđøČĂę Ü
ÙüćöđÿĊ÷ę ÜǰñúÖøąìïĒúąÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîìĊÿę ćĞ ÙĆâ×ĂÜĒêŠúą
×ĆĚîêĂîðäĉïĆêĉÜćîǰ

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéšÿĂïìćîÙüćööĊðøąÿĉìíĉõćó
Ēúąðøąÿĉìíĉñú×ĂÜÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Üǰ ēé÷öĊ
ÙèąÝĆ é Öćøïøĉ Ā ćøÙüćöđÿĊę ÷ ÜđĂÿàĊ ÝĊ đ ðŨ î ñĎ š øĆ ï ñĉ é ßĂïǰ
ÙèąÝĆéÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜđĂÿàĊÝĊðøąÖĂïéšü÷ÖøøöÖćø
ñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠđĂÿàĊÝĊđðŨîðøąíćîǰ ĒúąÙèąÝĆéÖćøđĂÿàĊÝĊđðŨî
ÖøøöÖćøǰìĞćĀîšćìĊęóĉÝćøèćēÙøÜÿøšćÜǰ îē÷ïć÷ǰ ÖøĂïÖćø
ïøĉĀćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜǰĒñîÖćøÝĆéÖćøÙüćöđÿĊ÷ę ÜǰÖćøìïìüîÙüćö
đÿĊę÷ÜĒúąêĉéêćöÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷Ü×ĂÜđĂÿàĊÝĊøć÷đéČĂî
Ēúąøć÷ĕêøöćÿǰēé÷öĊĀîŠü÷ÜćîïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰìĞćĀîšćìĊę
ÝĆ é ìĞ ć øć÷ÜćîÙüćöđÿĊę ÷ ÜĒúąÖćøïøĉ Ā ćøÙüćöđÿĊę ÷ Ü×ĂÜ
đĂÿàĊÝĊĔîøĎðǰ3JTLǰ%BTICPBSEǰðŘǰ ǰđĂÿàĊÝĊĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïǰ
&NFSHJOHǰ3JTLǰđßŠîǰÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝõć÷ĔêšÿëćîÖćøèŤǰ$07*%ǰǰ
%JHJUBMǰ5SBOTGPSNBUJPOǰ$ZCFSTFDVSJUZǰÖćøßąúĂêĆü×ĂÜđýøþåÖĉÝēúÖǰ
ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜóùêĉÖøøö×ĂÜñĎšïøĉēõÙÝćÖÖøąĒÿđøČęĂÜøąïï
đýøþåÖĉÝĀöčîđüĊ÷îǰđðŨîêšîǰàċęÜđðŨîÖćøóĉÝćøèćÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęöĊ
îĆ÷ÿĞćÙĆâĒúąöĊēĂÖćÿÝąđÖĉé×ċĚîĔîĂîćÙêǰÙèąÝĆéÖćøïøĉĀćø
ÙüćöđÿĊę÷ÜĕéšđêøĊ÷ööćêøÖćøøĂÜøĆïēé÷ÖĞćĀîéĒñîÜćîøą÷ą
ðćîÖúćÜǰĒñîÜćîðøąÝĞćðŘǰĒúąēÙøÜÖćøúÜìčî
5. การสอบทานการกํากับดูแลการปฏิบัติงานǰđĂÿàĊÝĊ
ĕéšóĆçîćøąïïÖćøÝĆéÖćøéšćîÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰ
àċęÜÿĂéÙúšĂÜêćööćêøåćîǰ *40ǰ ǰ ĒúąîĞćĕððøą÷čÖêŤ
ĔßšĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÖúčŠöíčøÖĉÝǰēé÷ïĎøèćÖćøÖĆïøąïïïøĉĀćø
ÜćîêŠćÜǰėǰđĂÿàĊÝĊĕéšÝĆéìĞćĒîüðäĉïĆêĉǰ (VJEFMJOF ǰĒúąøć÷Öćø
êøüÝðøąđöĉîǰ $IFDLMJTU ǰđóČęĂĔßšđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøðäĉïĆêĉêćö
îē÷ïć÷ÿĞćÙĆâ×ĂÜđĂÿàĊÝǰĊ ĕéšĒÖŠǰ îē÷ïć÷ÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìćÜÖćøÙšć
"OUJUSVTUǰ1PMJDZ ǰîē÷ïć÷ÖćøÝĆéÖćø×šĂöĎúõć÷ĔîìĊęöĊñúêŠĂ
øćÙćĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ *OTJEFSǰ5SBEJOHǰ1PMJDZ ǰĒúąîē÷ïć÷Öćøđðŗéđñ÷
×šĂöĎúǰ %JTDMPTVSFǰ1PMJDZ ǰöĊÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ǰ4$(ǰ1FSTPOBMǰ%BUBǰ1SPUFDUJPOǰ
4UFFSJOHǰ$PNNJUUFFǰìĞćĀîšćìĊęÖĞćĀîéîē÷ïć÷ǰĒîüðäĉïĆêĉǰøąïï
ÝĆéÖćø×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙú×ĂÜïøĉþìĆ ĔîđĂÿàĊÝǰĊ đóČĂę ĔĀšÖćøéĞćđîĉî
ÖćøéšćîÖćøÙčšöÙøĂÜ×šĂöĎúÿŠüîïčÙÙúöĊÙüćöðúĂéõĆ÷đðŨîĕð
êćöÖãĀöć÷ĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïöćêøåćîÿćÖúǰîĞćøąïïÖćø
øĆïÿŠÜĒúąðøąđöĉîÖãĀöć÷ĔĀöŠđðúĊ÷ę îĒðúÜöćĔßšïøĉĀćøÜćîǰ
$PNQMJBODFǰ.BOBHFNFOUǰ4ZTUFN ǰđóČĂę ĔĀšÖãĀöć÷ĔĀöŠǰÖãĀöć÷

7. การตรวจสอบภายในǰ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéš
óĉÝćøèćìïìüîÖãïĆêøÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰĒúąÖãïĆêø
ÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïđðŨîðøąÝĞćìčÖðŘǰ ĔîðŘǰ ǰÿĞćîĆÖÜćî
êøüÝÿĂïĕéšìïìüîĒúąðøĆïÖú÷čìíŤÖćøðäĉïĆêĉÜćîêøüÝ
ÿĂïĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿëćîÖćøèŤǰ $07*%ǰĒúąÙüćöđÿĊę÷Ü
Ĕî÷čÙǰ /FXǰ /PSNBMǰ ēé÷Ĕßšǰ .BDIJOFǰ -FBSOJOHǰ .- ǰ 3PCPUJDTǰ
1SPDFTTǰ "VUPNBUJPOǰ 31" ǰ %BUBǰ "OBMZUJDTǰ %" ǰ üĉ đ ÙøćąĀŤ
ÙüćöđÿĊ÷ę ÜĔĀšöðĊ øąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉÜę ×ċîĚ ǰúÜǰ'JFMEXPSLǰđìŠćìĊÝę ćĞ đðŨîǰ
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ĔîøąïïÜćîêŠ ć Üǰ ėǰ øüöìĆĚÜ ĕéšÿ ĂïìćîöćêøÖćøìïìüî
øąđïĊ ÷ ïÖćøÿĂïÿüîĔĀš ìĆ î ÿöĆ ÷ ĒúąđĀöćąÿöÖĆ ï ÿõćó
ÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ

ÝšćÜñĎšđßĊę÷üßćâÝćÖõć÷îĂÖǰ 0VUTPVSDF ǰêøüÝÿĂïðøąđìýìĊę
ÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïĕöŠÿćöćøëðäĉïĆêĉÜćîĕéšđîČęĂÜÝćÖÿćđĀêč
Öćøǰ-PDLǰEPXOǰĒúąǰĕöŠöǰĊ -PDBMǰ4UBGGǰÿøšćÜÙüćöêøąĀîĆÖøĎéš ćš îÖćø
ÖĞćÖĆïéĎĒúǰÖćøïøĉĀćøÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰ
ĒúąÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîđøČĂę Üǰ$ZCFSTFDVSJUZǰøüöëċÜÖćøÝĆéÿĆööîćǰ
0OMJOFǰÝĆéĂïøöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøéšćîǰ%BUBǰ4DJFODFǰĔĀšñĎšêøüÝÿĂï
đóČęĂÿćöćøëđ×Ċ÷îēðøĒÖøöđïČĚĂÜêšîĕéšǰ ÝĆéÖĉÝÖøøöǰ)BDLBUIPOǰ
êŠ Ă đîČę Ă ÜđðŨ î ðŘ ìĊę ǰ ǰ ýċ Ö þćĒúąñúĆ Ö éĆ î ĒîüðŜ Ă ÜÖĆ î ǰ ǰ éŠ ć îǰ
5ISFFǰ-JOFTǰ.PEFM ǰĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰđßŠîǰĔĀšǰ'JSTUǰ-JOFǰúĞćéĆïÿĎÜÿčé
×ĂÜĀîŠü÷ÜćîöĊïìïćìÿĞćÙĆâĒúąđðŨîĒïïĂ÷ŠćÜìĊęéĊĔĀšÖĆï
óîĆÖÜćîǰ ÿČęĂÿćøĒúąĔĀšÙĞćĒîąîĞćÖĆïñĎšĔêšïĆÜÙĆïïĆâßćđóČęĂ
øŠüöÖĆîðøąđöĉîÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖĞćĀîéÖćøÙüïÙčöǰĒúąêĉéêćö
ñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĄúĄǰìĆĚÜøąïïÜćîđéĉöǰøąïïÜćîĔĀöŠǰíčøÖĉÝ
ĔĀöŠǰ ĀøČĂøąïïđìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĔĀöŠ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ óĆçîć
ñĎêš øüÝÿĂïßćüđüĊ÷éîćöĒúąĂĉîēéîĊđàĊ÷đóČĂę ìĞćĀîšćìĊðę øąđöĉî
ðøąÿĉìíĉõćóĒúąðøąÿĉìíĉñú×ĂÜÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúǰÖćøïøĉĀćø
ÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ǰøąđïĊ÷ïêŠćÜǰėǰĒúąÖćø
ÙüïÙč ö õć÷Ĕî×ĂÜđĂÿàĊ ÝĊ Ē úąïøĉ þĆ ì ÷Š Ă ÷ĔîêŠ ć Üðøąđìýǰ
õć÷ĔêšÖćøÖĞćÖĆïéĎĒú×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîêøüÝÿĂïĔîðøąđìýĕì÷ǰ
ÝĆ é ìĞ ć ðøĆ ï ðøč Ü đĂÖÿćøÖćøÙüïÙč ö õć÷ĔîđóČę Ă øĂÜøĆ ï
ÖøąïüîÖćøðäĉïĆêĉÜćîìĊęđðúĊę÷îĒðúÜÝćÖÖćøîĞćđìÙēîēú÷Ċ
öćðøą÷čÖêŤĔßšǰÝĆéðøąßčöđßĉÜðäĉïêĆ Öĉ ćøǰ 8PSLTIPQ ǰĔĀšêüĆ Ēìîǰ*5
×ĂÜÖúčŠöíčøÖĉÝđóČęĂđñ÷ĒóøŠÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïöćêøåćîÿćÖúǰ
ÙüćöđÿĊę÷ÜǰÖćøÙüïÙčöõć÷ĔîǰĒúąñúÖćøêøüÝÿĂïéšćîǰ*5ǰ

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2564ǰǰïøĉþĆìđÙóĊđĂĘöÝĊǰõĎöĉĕß÷ǰÿĂïïĆâßĊǰÝĞćÖĆéǰ
ĕéš øĆ ï ÖćøÙĆ é đúČ Ă ÖđðŨ î ÿĞ ć îĆ Ö ÜćîÿĂïïĆ â ßĊ × ĂÜïøĉ þĆ ì Ēúą
ïøĉþìĆ ÷ŠĂ÷ǰêĆÜĚ ĒêŠðǰŘ ǰǰǰñúÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćîĔîðŘìñĊę ćŠ îöć
đðŨîìĊęîŠćóĂĔÝǰñĎšÿĂïïĆâßĊöĊÙüćöđðŨîĂĉÿøąǰöĊìĆÖþąÙüćöøĎš
Ùüćöÿćöćøëǰ öĊ ð øąÿïÖćøèŤ Ĕ îÖćøêøüÝÿĂïíč ø Öĉ Ý Ĕî
đĂÿàĊÝĊǰ ĒúąĔĀšÙüćöøĎšìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïíčøÖĉÝîĂÖđĀîČĂÝćÖÖćø
ÿĂïïĆâßĊǰ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïđÿîĂĔĀšÙèąÖøøöÖćø
ïøĉþĆìóĉÝćøèćđÿîĂ×ĂĂîčöĆêĉÝćÖìĊęðøąßčöñĎšëČĂĀčšîĒêŠÜêĆĚÜ
îć÷ĕüēøÝîŤǰ ÝĉîéćöèĊóĉìĆÖþŤǰ ñĎšÿĂïïĆâßĊøĆïĂîčâćêđú×ìĊę
ǰĀøČĂîćÜÿćüíĆâúĆÖþèŤǰ đÖêčĒÖšüǰñĎšÿĂïïĆâßĊøĆïĂîčâćê
đú×ìĊǰę ǰĀøČĂîćÜÿćüéčþèĊ÷ǰŤ ÷öĉĚ ÿčüøøèǰñÿšĎ ĂïïĆâßĊøïĆ Ăîčâćê
đú×ìĊęǰ ǰĒĀŠÜïøĉþĆìđÙóĊđĂĘöÝĊǰ õĎöĉĕß÷ǰÿĂïïĆâßĊǰ ÝĞćÖĆé
đðŨ î ñĎ š ÿ ĂïïĆ â ßĊ × ĂÜïøĉ þĆ ì ðøąÝĞ ć ðŘ ǰ ǰ ĒúąĂîč öĆ êĉ
ÙŠ ć ÿĂïïĆ â ßĊ Ü ïÖćøđÜĉ î ðøąÝĞ ć ðŘ ǰ ǰ ĒúąÙŠ ć ÿĂïìćî
ÜïÖćøđÜĉîøć÷ĕêøöćÿ×ĂÜïøĉþĆìĒúąÜïÖćøđÜĉîøüöǰđðŨîđÜĉî
ìĆĚÜĀöéǰǰúšćîïćìǰøüöìĆĚÜøĆïìøćïÙŠćÿĂïïĆâßĊÜïÖćøđÜĉî
ðøąÝĞćðŘǰ ǰ ×ĂÜïøĉþĆì÷ŠĂ÷ǰ ĒúąÙŠćÿĂïìćîÜïÖćøđÜĉî
øć÷ĕêøöćÿ×ĂÜïøĉ þĆ ì ÷Š Ă ÷ìĊę Ý éìąđïĊ ÷ îĄǰ àċę Ü êøüÝÿĂï
ēé÷đÙóĊ đ ĂĘ ö ÝĊ ǰ ðøąđìýĕì÷ǰ ĒúąđÙóĊ đ ĂĘ ö ÝĊ Ĕ îêŠ ć Üðøąđìýǰ
ēé÷ïøĉþĆì÷ŠĂ÷đðŨîñĎšøĆïñĉéßĂïÙŠćÿĂïïĆâßĊđðŨîÝĞćîüîđÜĉîǰ
ǰúšćîïćì

8. การสอบทานการตรวจสอบการทุ จ ริ ต ǰ đĂÿàĊ ÝĊ
óĆ ç îćøąïïøĆ ï ×š Ă øš Ă ÜđøĊ ÷ îĒúąĒÝš Ü đïćąĒÿđĂÿàĊ ÝĊ × ĂÜ
ïč Ù Ùúõć÷îĂÖǰ îĂÖđĀîČ Ă ÝćÖÖćøøĆ ï ×š Ă øš Ă ÜđøĊ ÷ îõć÷Ĕî
×ĂÜóîĆÖÜćîǰēé÷ÿćöćøëøšĂÜđøĊ÷îñŠćîđüĘïĕàêŤǰ XXXTDHDPNǰ
đóĉęöđêĉöÝćÖÖćøøĆï×šĂøšĂÜđøĊ÷îēé÷üćÝćǰ FNBJMǰ ÝéĀöć÷
ëċ Ü ǰ ÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì ǰ ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïǰ ÿĞ ć îĆ Ö Üćî
êøüÝÿĂïǰ ÿĞ ć îĆ Ö Üćîđú×ćîč Ö ćøÙèąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ìǰ
ĔîðŘ ǰ ǰ öĊ × š Ă øš Ă ÜđøĊ ÷ îñŠ ć îøąïïøĆ ï ×š Ă øš Ă ÜđøĊ ÷ îìĊę
ïčÙÙúõć÷îĂÖĒúąóîĆÖÜćîöĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøĒÝšÜđïćąĒÿ
×ĂÜñĎšÖøąìĞćÙüćöñĉéĂĆîđÖĉéÝćÖÖćøĕöŠðäĉïĆêĉêćöÖãĀöć÷ǰ
øąđïĊ÷ïïøĉþĆìǰ îē÷ïć÷êŠĂêšćîÙĂøŤøĆðßĆîđĂÿàĊÝĊǰ îē÷ïć÷
ïøøþĆ ì õĉ ï ćúǰ Ăč é öÖćøèŤ ǰ ǰ Ýøø÷ćïøøèóîĆ Ö Üćîǰ ĀøČ Ă
Ýøø÷ćïøøèÙĎŠíčøÖĉÝǰøüöìĆĚÜÿĉĚîǰǰđøČęĂÜǰéĞćđîĉîÖćøÿĂïÿüî
×šĂđìĘÝÝøĉÜĒúšüđÿøĘÝøüöǰǰđøČęĂÜǰ đðŨî×šĂøšĂÜđøĊ÷î×ĂÜðŘǰǰ
ÝĞćîüîǰǰđøČĂę Ü ǰĒïŠÜđðŨîÖćøĕöŠðäĉïêĆ êĉ ćöøąđïĊ÷ïïøĉþìĆ ǰǰđøČĂę Üǰ
ñĉéÝøø÷ćïøøèǰǰđøČęĂÜǰĕöŠöĊđøČęĂÜđÖĊę÷üÖĆïîē÷ïć÷êŠĂêšćî
ÙĂøŤøĆðßĆîǰîē÷ïć÷ÖćøĒ×ŠÜ×ĆîìćÜÖćøÙšćǰĒúąÿĉìíĉöîčþ÷ßîǰ
ēé÷ĕöŠöĊöĎúÙŠćÙüćöđÿĊ÷Āć÷ǰ ×šĂđìĘÝÝøĉÜÝćÖÖćøÿĂïÿüî
ĕéšîĞćöćÖĞćĀîéüĉíĊðäĉïĆêĉĒúąĒîüìćÜÖćøðŜĂÜÖĆîǰîĂÖÝćÖîĊĚ
ÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂïĕéš ÿ ĂïìćîñúÖćøêøüÝÿĂï
ÖćøìčÝøĉêǰÖćøðøąđöĉîÙüćöđÿĊ÷ę ÜēĂÖćÿđÖĉéÖćøìčÝøĉêǰñúÖøąìïǰ
đóČę Ă ÖĞ ć ĀîéĒîüìćÜđßĉ Ü ðŜ Ă ÜÖĆ î Öćøìč Ý øĉ ê ìĊę Ý ąđÖĉ é ×ċĚ î ĕéš

ĔîîćöÙèąÖøøöÖćøêøüÝÿĂï

ธาริษา วัฒนเกส
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2. การเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของกรรมการ
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Ļǰ ÝĆéđÿüîćÖøøöÖćøǰǰÙøĆĚÜǰēé÷đßĉâñĎšđßĊę÷üßćâõć÷îĂÖ
ìĆÜĚ ĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìýîĞćđÿîĂöčööĂÜĒúąĒúÖđðúĊ÷ę î
ÙüćöÙĉéđĀĘîÖĆïÖøøöÖćøĒúąñĎšïøĉĀćøǰÙøĆĚÜìĊęĀîċęÜÝĆéđÿüîć
đøČĂę Üǰ)PXǰEFFQǰǰ)PXǰMPOHǰ×ĂÜüĉÖùêĉǰ$07*%ǰıǰǰĔîöčööĂÜ×ĂÜ
îĆÖđýøþåýćÿêøŤǰ ĒúąÙøĆĚÜìĊęÿĂÜÝĆéđÿüîćđøČęĂÜǰÙüćöÿĆöóĆîíŤ
øąĀüŠćÜÿĀøĆåĂđöøĉÖćÝĊîǰ ÖĆïñúÖøąìïĔîĕì÷ĒúąđĂđßĊ÷
êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš
Ļǰ ÝĆéĒÿéÜÿĉîÙšćîüĆêÖøøöđìÙēîēú÷ĊøüöìĆĚÜÿĉîÙšćĒúą
ïøĉÖćøÝćÖÜćîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîć×ĂÜÖúčŠöíčøÖĉÝĀúĆÖ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
ðøąÖĂïÖćøðøąßčöđßĉÜðäĉïĆêĉÖćøǰ .FEJVNǰ5FSNǰ1MBO ǰ×ĂÜ
ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì
Ļǰ ÿîĆïÿîčîĔĀšÖøøöÖćøđ×šćøŠüöÖćøðøąßčöĒúąÿĆööîć
ĔîđøČęĂÜêŠćÜǰ ėǰ ìĊęÝąđðŨîðøąē÷ßîŤĔîÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęǰ đßŠîǰ
ĀúĆÖÿĎêøǰ*5ǰ(PWFSOBODFǰBOEǰ$ZCFSǰ3FTJMJFODFǰ1SPHSBNǰ *5( ǰ
ÿĆööîćǰ$IBJSNBOǰ'PSVNǰĔîĀĆü×šĂǰĶ-FBEJOHǰ#PBSESPPNǰ5ISPVHIǰ
%JTSVQUJPOǰǰ8IBUǰ%JSFDUPSTǰTIPVMEǰLOPXķǰĒúąǰ%JSFDUPSĴTǰ#SJFųOHǰ
%FNPOTUSBUJOHǰ $PSQPSBUFǰ 1VSQPTFǰ àċęÜÝĆéēé÷ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉö
ÿëćïĆîÖøøöÖćøïøĉþĆìĕì÷ǰ *0% ǰ
Ļǰ ÿøčðĀúĆÖđÖèæŤÿĞćÙĆâéšćîïøøþĆìõĉïćúđĂÿàĊÝĊǰ ÙĎŠöČĂ
ÖøøöÖćøǰĒúą×šĂöĎúÿĞćÙĆâ×ĂÜïøĉþĆììĊęÝĞćđðŨîĔîÖćøðäĉïĆêĉ
ĀîšćìĊę×ĂÜÖøøöÖćøǰ %JSFDUPSǰ*OEVDUJPO ǰĔĀšÖøøöÖćøĔĀöŠìøćï
ĒúąóċÜðäĉïêĆ ǰĉ øüöìĆÜĚ ÝĆéĔĀšöÖĊ ćøóïðąĀćøČĂøąĀüŠćÜÖøøöÖćøĔĀöŠ
ÖĆïÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠǰ ñĎšïøĉĀćøǰ ĒúąñĎšĂĞćîü÷Öćøòść÷
êŠćÜǰėǰđóČęĂøĆïìøćïǰĒúąÿĂïëćö×šĂöĎúđßĉÜúċÖđÖĊę÷üÖĆïÖćø
éĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ĔîßŠüÜðúć÷ðŘǰǰïøĉþĆìĕéšđøĉęöÖøąïüîÖćøÿøøĀć
ìĊęðøċÖþćĂĉÿøąõć÷îĂÖđóČęĂðøąđöĉîñúÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę×ĂÜ
ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìǰ ÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ǰ Ēúąðøąíćî
ÖøøöÖćøǰđóĉęöđêĉöÝćÖÖćøðøąđöĉîêîđĂÜìĊęéĞćđîĉîÖćøðøąÝĞć
ìčÖðŘǰ đóČęĂĔĀšöĆęîĔÝüŠćÖćøðäĉïĆêĉÜćî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆì
đìĊ÷ïđÙĊ÷ÜĕéšÖĆïĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊêćööćêøåćî
ĔîøąéĆïÿćÖúǰ ĒúąĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊìĊę÷ĂöøĆï
ēé÷ìĆę ü ĕðǰ ēé÷Ýąđøĉę ö ðøąđöĉ î ñúÖćøðäĉ ïĆ êĉ Ā îš ć ìĊę × ĂÜ
ÙèąÖøøöÖćøĔîðŘǰǰǰ

ĔîðŘǰ ǰ ÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćĕéš
ðäĉ ïĆ êĉ Ā îš ć ìĊę ê ćöÙüćöøĆ ï ñĉ é ßĂïìĊę ĕ éš øĆ ï öĂïĀöć÷ÝćÖ
ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆììĆĚÜĔîéšćîÖćøđÿîĂĒîąîē÷ïć÷Ēúą
ĒîüðäĉïĆêĉéšćîïøøþĆìõĉïćú×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ ĒúąéšćîÖćøÿøøĀć
ñĎìš öĊę ÙĊ è
č ÿöïĆêđĉ Āöćąÿöđ×šćđðŨîÖøøöÖćøïøĉþìĆ ĒìîÖøøöÖćø
ìĊęÙøïÖĞćĀîéĂĂÖÝćÖêĞćĒĀîŠÜêćöüćøąĔîðŘǰ
ĔîðŘǰ ǰÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćǰöĊÖćø
ðøąßčöøüöǰǰÙøĆĚÜǰàċęÜÖøøöÖćøđ×šćøŠüöðøąßčöÙĉéđðŨîøšĂ÷úąǰ
ǰĒúąĕéšĔĀš×šĂÙĉéđĀĘîìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂòść÷ÝĆéÖćøĔîÖćø
óĆçîćÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰÿøčðÿćøąÿĞćÙĆâĔî
ÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊęĔîðŘǰǰĕéšéĆÜîĊĚ
1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัท
ภิบาลของเอสซีจี
ĔîðŘǰ ǰ ÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĕéšöĊöêĉđĀĘîßĂïêćö
×šĂđÿîĂ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćĔĀšöĊÖćø
ÖĞćĀîéĒúąìïìüîîē÷ïć÷ĒúąĒîüðäĉïĆêéĉ šćîïøøþĆìõĉïćú
×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰéĆÜîĊĚǰǰ
Ļǰ ìïìüîÖćøîĞćĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊÿĞćĀøĆï
ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îðŘǰ ǰĀøČĂǰ$PSQPSBUFǰ(PWFSOBODFǰ$PEFǰ
$(ǰ$PEF ǰ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïĀúĆÖìøĆó÷ŤĒúąêúćéĀúĆÖìøĆó÷Ťǰ
Öúê ǰöćðøĆïĔßšÖïĆ ïøĉïììćÜíčøÖĉÝ×ĂÜđĂÿàĊÝĂĊ ÷ŠćÜúąđĂĊ÷é
øĂïÙĂïǰđóČĂę ĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤĒúąÿøšćÜÙčèÙŠćĔĀšĒÖŠïøĉþìĆ Ă÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷Čîǰēé÷ĕéšÖĞćĀîéöćêøÖćøìéĒìîÿĞćĀøĆïĀúĆÖðäĉïĆêĉìĊę÷ĆÜ
ĕöŠĕéšîĞćöćðøĆïĔßšĔîðŘǰ
Ļǰ ìïìüîÖãïĆêøÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĔîđøČęĂÜ×Ăïđ×ê
ĀîšćìĊę×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìǰēé÷ðøĆïðøčÜĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆï
ĀúĆÖðäĉïĆêĉǰǰĀĆü×šĂǰêćöĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊÿĞćĀøĆï
ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îðŘǰǰ $(ǰ$PEF ǰ×ĂÜǰÖúêǰ
Ļǰ ðøĆ ï ðøč Ü ÙĎ Š öČ Ă ïøøþĆ ì õĉ ï ćúđĂÿàĊ ÝĊ ē é÷đóĉę ö đêĉ ö
îē÷ïć÷ĒúąĒîüðäĉ ïĆ êĉ é š ć îïøøþĆ ì õĉ ï ćúìĊę Ē Öš ĕ×ĒúąìĊę
ðøąÖćýĔßš Ā úĆ Ü ÖćøðøĆ ï ðøč Ü ÙĎ Š öČ Ă ïøøþĆ ì õĉ ï ćúđĂÿàĊ ÝĊ Ĕ î
ðŘǰ ǰ ǰ đßŠîǰ îē÷ïć÷ìøĆó÷ŤÿĉîìćÜðŦââćǰ îē÷ïć÷éšćî
ÖćøïøĉĀćøÙüćöĀúćÖĀúć÷Ēúą÷ĂöøĆïÙüćöĒêÖêŠćÜ×ĂÜ
ïč Ù Ùúǰ îē÷ïć÷éš ć îÿĉ ì íĉ ö îč þ ÷ßîǰ îē÷ïć÷ÖćøÙč š ö ÙøĂÜ
×š Ă öĎ ú ÿŠ ü îïč Ù Ùú×ĂÜđĂÿàĊ ÝĊ ǰ Ēúąîē÷ïć÷Öćøïøĉ Ā ćø
ÙüćöđÿĊę ÷ Üǰ øüöìĆĚ Ü ÖãïĆ ê øÙèąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì Ēúą
ÙèąÖøøöÖćøßč é÷ŠĂ÷ìĊę ðøĆïĒÖš ĕ×ĕüš Ĕ îÙĎŠöČĂïøøþĆ ì õĉ ï ćúǰ
ēé÷ĕéšðøĆïøĎðĒïïÖćøÝĆéÖúčŠöîē÷ïć÷ĔîÙĎŠöČĂïøøþĆìõĉïćú
êćöĒîüìćÜÙĎ Š öČ Ă ÖćøóĆ ç îćíč ø Öĉ Ý đóČę Ă Ùüćö÷Ćę Ü ÷Č î ÿĞ ć ĀøĆ ï
ïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îǰ×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰǰ

3. การส่ ง เสริ ม ความตระหนั ก รู ้ แ ละการปฏิ บั ติ ต าม
หลักบรรษัทภิบาลเอสซีจแี ละจรรยาบรรณเอสซีจใี ห้แก่พนักงาน
ÝĆéÖĉÝÖøøöÿŠÜđÿøĉöĔĀšóîĆÖÜćîøĆïøĎšđøČęĂÜǰ*OUFHSBUFEǰ(3$ǰ
(PWFSOBODF ǰ 3JTLǰ BOEǰ $PNQMJBODF ǰ đóČęĂĔĀšóîĆÖÜćîìčÖÙî
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Ļǰ ĔĀšÿĉìíĉĒÖŠñĎšëČĂĀčšîĔîÖćøđÿîĂüćøąÖćøðøąßčöĒúą
đÿîĂßČĂę ÖøøöÖćøúŠüÜĀîšćÖŠĂîüĆîðøąßčöÿćöĆâñĎëš ĂČ Āčîš ðøąÝĞć
ðŘǰ ǰøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ ǰÿĉÜĀćÙöǰǰǰóùýÝĉÖć÷îǰǰ
ēé÷ïøĉþìĆ ĕéšđñ÷ĒóøŠĀúĆÖđÖèæŤéÜĆ ÖúŠćüñŠćîìćÜøąïïǰ4&5ǰ-JOLǰ
×ĂÜêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĒúąđüĘïĕàêŤ×ĂÜïøĉþĆìǰ
Ļǰ ÿøøĀćøć÷ßČĂę ïčÙÙúìĊöę ÙĊ è
č ÿöïĆêđĉ ĀöćąÿöđðŨîÖøøöÖćø
ĒúąÖøøöÖćøĂĉÿøąđóČęĂđêøĊ÷öĕüšđðŨîǰ%JSFDUPSǰ1PPMǰđóČęĂđÿîĂ
ĔĀš Ù èąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì óĉ Ý ćøèćđúČ Ă ÖêĆĚ Ü đðŨ î ÖøøöÖćø
ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÖú÷čìíŤĒúąĒîüìćÜéĞćđîĉîíčøÖĉÝ×ĂÜđĂÿàĊÝĊ
Ļǰ ìïìüîÙč è ÿöïĆ êĉ × ĂÜÖøøöÖćøĂĉ ÿ øą×ĂÜïøĉ þĆ ì
ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïĀúĆÖđÖèæŤ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖĞćÖĆïêúćéìčîǰ
îĂÖÝćÖîĊĚĔîðŘǰǰöĊÖćø
ǰìïìüîîē÷ïć÷ÖĞćĀîéÝĞćîüîïøĉþĆìÝéìąđïĊ÷îìĊę
ÖøøöÖćøÿćöćøëĕðéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĕéš
ǰìïìüîÖãïĆ ê ø×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì Ēúą
ÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ðøąÝĞćðŘǰ
ǰì ï ì ü î Ē ï ï ð ø ą đ öĉ î ñ ú Ö ć ø ð äĉ ïĆ êĉ Ü ć î × Ă Ü
ÙèąÖøøöÖćøïøĉþìĆ ÙèąÖøøöÖćøßčé÷ŠĂ÷ǰĒúąðøąíćîÖøøöÖćøǰ
ðøąÝĞćðŘǰǰǰ

đĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâĔîÖćøîĞćǰ(3$ǰöćĔßšĔîÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĒúą
ÿîĆïÿîčîÖćøìĞćÜćî×ĂÜóîĆÖÜćîĔĀšîĞćĕðÿĎŠÖćøđêĉïēê×ĂÜ
íčøÖĉÝĂ÷ŠćÜ÷ĆÜę ÷ČîǰĕéšĒÖŠǰÝĆéÖĉÝÖøøöǰ(3$ǰ8PSLTIPQǰĔîÜćîǰ:PVOHǰ
5BMFOUǰ.BOBHFNFOUǰðøąßćÿĆöóĆîíŤÙĞćîĉ÷ćö×ĂÜǰ4$(ǰ(3$ǰĒúą
ðøąßćÿĆöóĆîíŤĒúąđóĉöę ßŠĂÜìćÜøąïïĔĀšÙćĞ ðøċÖþćǰ(3$ǰ)FMQMJOFǰ
øüöìĆÜĚ đóĉöę ×šĂÙĞćëćöđøČĂę Üǰ(3$ǰĔîĒïïìéÿĂïǰ&UIJDTǰF5FTUJOHǰ
4. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้ถือหุ้นและเอสซีจี
ĔîðŘǰ ǰÿČïđîČęĂÜÝćÖÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜ
ēøÙêĉéđßČĚĂĕüøĆÿēÙēøîćǰǰ $07*% ǰøĆåïćúĕéšÖĞćĀîé
öćêøÖćøđòŜćøąüĆÜêŠćÜǰėǰđóČĂę ĔĀšĀîŠü÷ÜćîĒúąĂÜÙŤÖøìčÖõćÙÿŠüî
ĔĀš Ù üćöÿĞ ć ÙĆ â ÖĆ ï ÖćøðŜ Ă ÜÖĆ î ÖćøĒóøŠ ø ąïćéēé÷đÞóćą
×šĂÖĞćĀîéêŠćÜǰ ėǰ đÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöìĊęöĊúĆÖþèąÖćø
øüöÖúč Š ö ÖĆ î ×ĂÜÙîÝĞ ć îüîöćÖìĊę öĊ Ù üćöĒĂĂĆ é ĒúąöĊ
ÙüćöđÿĊę÷ÜÿĎÜìĊęêšĂÜöĊöćêøÖćøìĊęđĀöćąÿöǰ Ēúąéšü÷ïøĉþĆì
÷ĆÜÙÜđúĘÜđĀĘîëċÜÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøÿøšćÜÙüćöÿĆöóĆîíŤĒúą
ÖćøÿČęĂÿćøÖĆïñĎšëČĂĀčšîǰ ēé÷đÞóćąÖúčŠöìĊęĒÿéÜÙüćöÿîĔÝ
đ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö×ĂÜïøĉþĆìǰïøĉþĆìÝċÜĕéšðøĆïøĎðĒïïÖĉÝÖøøö
ĔĀš đ ĀöćąÿöÖĆ ï ÿëćîÖćøèŤ éĆ Ü ÖúŠ ć üđóČę Ă ÙüćöðúĂéõĆ ÷
éš ć îÿč × ĂîćöĆ ÷ ×ĂÜñĎ š ëČ Ă Āč š î ēé÷ÿŠ ü îøüöǰ ïøĉ þĆ ì Ýċ Ü ðøĆ ï
øĎðĒïïđðŨîÖćøÝĆéÿŠÜđĂÖÿćøĒñŠîóĆïĔĀšĒÖŠñĎšëČĂĀčšîìĊęÿöĆÙø
đ×šćøŠüöÖĉÝÖøøö×ĂÜđĂÿàĊÝĊÝĞćîüîǰ ǰÙîǰĒìîÖćøđ×šćøŠüö
ÖĉÝÖøøöĔîøĎðĒïïðÖêĉǰàċÜę ĒñŠîóĆïéĆÜÖúŠćüÝąđðŨîÖćøĔĀš×Ăš öĎú
đÖĊę÷üÖĆïîüĆêÖøøöðŜĂÜÖĆîÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜǰ $07*%ǰìĊę
ñúĉêēé÷đĂÿàĊÝĊđóČęĂðÖðŜĂÜïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤĒúąÙîĕì÷
ĔĀšðúĂéõĆ÷ÝćÖÖćøêĉéđßČĚĂǰēé÷öĂïĔĀšĒÖŠēøÜó÷ćïćúêŠćÜǰėǰ
5. การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2564
Ļǰ ìïìüîĒúąðøĆïðøčÜîē÷ïć÷ÖćøÖĞćĀîéÙčèÿöïĆêĉ
ĒúąÖćøÿøøĀćÖøøöÖćøïøĉþĆìđóČęĂÿøøĀćïčÙÙúìĊęđĀöćąÿö
ēé÷ĂšćÜĂĉÜÝćÖĀúĆÖÖćøÖĞćÖĆïéĎĒúÖĉÝÖćøìĊęéĊÿĞćĀøĆïïøĉþĆì
ÝéìąđïĊ÷î×ĂÜǰÖúêǰêúćéĀúĆÖìøĆó÷ŤĄǰêúĂéÝîĀúĆÖđÖèæŤ
×ĂÜǰ *0%ǰ ĒúąÖćøðøąđöĉîéĆßîĊÙüćö÷ĆęÜ÷ČîéćüēÝîÿŤǰ %+4*ǰ
4VTUBJOBCJMJUZǰ "TTFTTNFOU%+4* ǰ éšćîǰ $PSQPSBUFǰ (PWFSOBODFǰ
ēé÷ÙĞćîċÜëċÜÙüćöĀúćÖĀúć÷×ĂÜēÙøÜÿøšćÜÙèąÖøøöÖćøǰ
ðøąÖĂïÖĆïÙčèÿöïĆêǰĉ ÙüćöøĎǰš ÙüćößĞćîćâ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøǰ
#PBSEǰ4LJM ǰ .BUSJY ǰĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïÖú÷čìíŤĔîÖćøéĞćđîĉîíčøÖĉÝ
×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰǰ

ĔîîćöÙèąÖøøöÖćøïøøþĆìõĉïćúĒúąÿøøĀćǰ

นายชุมพล ณ ลําเลียง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìîĕéšðäĉïĆêĉĀîšćìĊęêćöìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìǰõć÷ĔêšĀîšćìĊęĒúą
ÙüćöøĆïñĉéßĂïìĊęÖĞćĀîéĕüšĔîÖãïĆêøĂ÷ŠćÜøĂïÙĂïǰđðŨîíøøöǰĒúąÿöđĀêčÿöñúǰēé÷óĉÝćøèćñúêĂïĒìîđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïïøĉþĆì
ÝéìąđïĊ÷îĒúąïøĉþĆìßĆĚîîĞćĂČęîǰėǰìĊęĂ÷ĎŠĔîĂčêÿćĀÖøøöđéĊ÷üÖĆîĀøČĂìĊęöĊ×îćéĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆî
ĔîøąĀüŠ ć ÜðŘ ǰ ǰ ÙèąÖøøöÖćøóĉ Ý ćøèćñúêĂïĒìîĕéš öĊ Ö ćøðøąßč ö ÝĞ ć îüîǰ ǰ ÙøĆĚ Ü ǰ Ēúąðøąßč ö îĆ é óĉ đ ýþÝĞ ć îüîǰ
ǰ ÙøĆĚÜǰ øüöđðŨîÝĞ ćîüîǰ ǰ ÙøĆĚ Üǰ đóČę ĂóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî×ĂÜÙèąÖøøöÖćøïøĉ þĆ ì ĒúąÙèąÖøøöÖćøßč é ÷Š Ă ÷êŠ ć Üǰėǰ ÖŠĂî
đÿîĂêŠĂÙèąÖøøöÖćøïøĉþĆìĒúąñĎšëČĂĀčšîđóČęĂóĉÝćøèćĂîčöĆêĉǰ øüöëċÜóĉÝćøèćÙŠćêĂïĒìî×ĂÜÖøøöÖćøñĎšÝĆéÖćøĔĀâŠĒúą
ñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ ĔĀšđĀöćąÿöÖĆïñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîǰĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆïñúðøąÖĂïÖćøēé÷øüö×ĂÜđĂÿàĊÝĊǰ đóČęĂøĆÖþć
ÙüćöđðŨîñĎšîĞćĔîĂčêÿćĀÖøøö
ǰ îĂÖÝćÖîĊĚÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî÷ĆÜĔĀšÙüćöđĀĘîĒúąÙĞćĒîąîĞćêŠĂòść÷ÝĆéÖćøĔîđøČęĂÜÖćøïøĉĀćøÜćîïčÙÙúǰ
đóČęĂÿøšćÜ×üĆâĒúąÖĞćúĆÜĔÝĔĀšóîĆÖÜćîǰêúĂéÝîøĆÖþćïčÙúćÖøìĊęöĊÙüćöÿćöćøëĔĀšÙÜĂ÷ĎŠÖĆïĂÜÙŤÖø
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ĔîîćöÙèąÖøøöÖćøóĉÝćøèćñúêĂïĒìî

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ÿëćîÖćøèŤ Ù üćöđðúĊę ÷ îĒðúÜ×ĂÜēúÖìĊę đ Öĉ é ×ċĚ î Ēúą
ìüĊÙüćöøčîĒøÜöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĔîßŠüÜĀúć÷ðŘìĊęñŠćî
öćǰēé÷đÞóćąüĉÖùêéšćîÿĉęÜĒüéúšĂöǰìĆĚÜõćüąēúÖøšĂîǰÖćø
đðúĊę ÷ îĒðúÜ×ĂÜÿõćóõĎ öĉ Ă ćÖćýǰ õĆ ÷ óĉ ïĆ êĉ ǰ õĆ ÷ íøøößćêĉǰ
ðŦâĀć×÷ąǰĒúąĔîðŘìĊęñŠćîöćǰìĆęüēúÖêšĂÜđñßĉâÖĆïÿëćîÖćøèŤ
ÖćøĒóøŠøąïćé×ĂÜǰđßČĂĚ ĕüøĆÿēÙüĉé ǰìĆÜĚ üĉÖùêéšćîÿĉÜę ĒüéúšĂö
ĒúąēÙüĉé ǰĕéšÿøšćÜÙüćöđðúĊ÷ę îĒðúÜĒúąÿŠÜñúÖøąìïĂ÷ŠćÜ
øčîĒøÜêŠĂÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ×ĂÜìčÖßĊüĉêïîēúÖ
ÖćøÿøšćÜÙüćöêøąĀîĆÖĔĀšøĎšđìŠćìĆîÿëćîÖćøèŤǰ óøšĂö
ÿŠÜđÿøĉöĔĀšðøĆïêĆüøĆïöČĂÖĆïÙüćöđðúĊ÷ę îĒðúÜǰđðŨîðŦÝÝĆ÷ÿĞćÙĆâ
ĔîÖćøßŠü÷øĆÖþćēúÖĔïîĊĚĔĀšđêĉïēêĒúąĂ÷ĎŠøĂéĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîëċÜ
øčŠîúĎÖĀúćîǰđĂÿàĊÝĊǰ ÝċÜÿŠÜđÿøĉöĔĀšÿĆÜÙöĒúąßčößîđøŠÜðøĆïêĆü
óøšĂöÿøšćÜõĎöÙĉ öšč ÖĆîĔĀšÿćöćøëđñßĉâìčÖüĉÖùêǰēé÷öĊđðŜćĀöć÷
ÿĞćÙĆâÙČĂǰóĆçîćßčößîĔĀšÿćöćøëĒÖšðâ
Ŧ ĀćĒúąóċÜę óćêîđĂÜĕéš
Ă÷ŠćÜ÷ĆÜę ÷ČîǰêćöĒîüìćÜ×ĂÜđĂÿàĊÝìĊ öĊę ÜŠč ÿøšćÜÿøøÙŤÙüćöđÝøĉâ
Ă÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîĔîìčÖõĎöĉõćÙìĊęđ×šćĕðéĞćđîĉîÜćîǰ éšü÷đßČęĂöĆęîüŠć
ÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ×ĂÜÙîĔîßčößîǰÙČĂÝčéđøĉęöêšî×ĂÜÖćøêŠĂ÷Ăé
ĕðÿĎÖŠ ćøóĆçîćĔîöĉêêĉ ćŠ ÜėǰìĆÜĚ éšćîÿĆÜÙöǰÿĉÜę ĒüéúšĂöǰđýøþåÖĉÝǰ
ĒúąÿŠÜñúêŠĂÖćøđóĉęöýĆÖ÷õćóÖćøóĆçîćðøąđìýßćêĉĔĀšđÝøĉâ
ÖšćüĀîšćĒúąÖšćüìĆîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜǰǰēé÷ĕéšÖĞćĀîéÖú÷čìíŤ
éšćîÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîǰéĆÜîĊĚ
1. เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ēé÷ĔßšÙüćöđßĊę÷üßćâ×ĂÜđĂÿàĊÝĊĀøČĂñĎšđßĊę÷üßćâǰđóČęĂ
ĒÖšĕ×ðŦâĀćĒúąóĆçîćÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ×ċĚîǰǰ öĊÙüćööĆęîÙÜĔî
ĂćßĊóǰĒúąóċęÜóćêîđĂÜĕéšĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî
2. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนǰìĆĚÜ
óîĆÖÜćîǰõćÙðøąßćÿĆÜÙöǰõćÙđĂÖßîǰĒúąõćÙøĆåǰđóČęĂÿøšćÜ
đÙøČĂ×Šć÷ÙüćöøŠüööČĂìĊęĒ×ĘÜĒÖøŠÜĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîÙüćöÿĞćđøĘÝ
ĒúąÿøšćÜÙčèÙŠćìĊę÷ĆęÜ÷ČîÿĎŠÿĆÜÙö
3. พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการชุมชน
และแก้ไขปัญหาสังคมǰîĞćÙüćöøĎÙš üćöđßĊ÷ę üßćâéšćîîüĆêÖøøö
×ĂÜđĂÿàĊÝĊĀøČĂñĎšđßĊę÷üßćâǰÙĉéÙšîóĆçîćîüĆêÖøøöǰđóČęĂßŠü÷
êĂïēÝì÷ŤÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜßčößîǰĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀćÿĆÜÙö
4. สร้างและขยายผลต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน ÿøšćÜßčößîêšîĒïïìĊęðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝĔîÖćøóĆçîć
ĒúąĒÖšðŦâĀćéšü÷êîđĂÜǰ đóČęĂÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝĒúąđðŨî
ĒïïĂ÷ŠćÜĔĀšđÖĉéÖćø×÷ć÷ñúÙüćöÿĞćđøĘÝĕðÿĎŠßčößîĂČęîėǰĔî
üÜÖüšćÜêŠĂĕð
đĂÿàĊÝĊöčŠÜöĆęîđðŨîÿŠüîĀîċęÜĔîÖćøßŠü÷đĀúČĂĒÖšðŦâĀć
ÿĞćÙĆâìĊęÿĆÜÙöĕì÷đñßĉâĂ÷ĎŠĔîðŦÝÝčïĆîǰ ĒöšÿëćîÖćøèŤÖćø
ĒóøŠ ø ąïćé×ĂÜĕüøĆ ÿ ēÙüĉ é ǰ ÷Ć Ü Ùč Ö ÙćößĊ üĉ ê Ēúąÿč × õćó
×ĂÜÙîĕì÷ĒúąìĆęüēúÖǰ ĒêŠðŦâĀćĔĀâŠìĊęđøćêšĂÜđñßĉâĒúą
ÿŠÜñúÖøąìïĕöŠĒóšÖîĆ ǰÙČĂǰðŦâĀćēúÖøšĂîĒúąÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ
ÿõćóõĎöĉĂćÖćýǰðŦâĀćìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉìĊęúéúÜǰðŦâĀć

îĞĚćĒúšÜîĞĚćìŠüöǰðŦâĀćÙüćö÷ćÖÝîǰĒúąðøąßćßî×ćéÙüćöøĎšǰ
ÝċÜĕéšéĞćđîĉîēÙøÜÖćøǰǰéšćî
โครงการด้านพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ชุมชน (Advancing
Community)

đĂÿàĊÝĊǰöčŠÜóĆçîćßĊüĉêÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠìĊęéĊ×ċĚîĔĀšĒÖŠßčößîĒúą
ÿĆÜÙöĔîìčÖìĊęìĊęđ×šćĕðéĞćđîĉîíčøÖĉÝǰĒúąóøšĂöđðŨîÿŠüîĀîċęÜĔî
ÖćøßŠü÷đĀúČĂĒÖšðŦâĀćĂ÷ŠćÜđêĘöìĊęǰ ĔîßŠüÜđüúćìĊęÙîĕì÷êšĂÜ
đñßĉâÿëćîÖćøèŤüĉÖùêǰ éĆÜđßŠîÿëćîÖćøèŤÖćøĒóøŠøąïćé
×ĂÜĕüøĆÿēÙüĉé ǰ đĂÿàĊÝĊĕéšîĞćÙüćöđßĊę÷üßćâǰ îüĆêÖøøöǰ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊìĊęöĊĂ÷ĎŠøŠüöÖĆïìĊöĒóì÷ŤñĎšđßĊę÷üßćâđøŠÜóĆçîć
îüĆêÖøøöðŜĂÜÖĆîǰēÙüĉé ǰìĊĀę úćÖĀúć÷ǰđóČĂę ßŠü÷úéÙüćöđÿĊ÷ę Ü
ĔîÖćøêĉéđßČĚĂĒúąðÖðŜĂÜïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤĔĀšðúĂéõĆ÷ǰ
ÿćöćøëðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊßę üŠ ÷đĀúČĂñĎðš üś ÷ĕéšĂ÷ŠćÜđêĘöÙüćöÿćöćøë
ĒúąøüéđøĘüǰ
ÿëćîÖćøèŤõĆ÷ĒúšÜðŘǰ ǰàċęÜøčîĒøÜìĊęÿčéĔîøĂïǰǰðŘǰ
đĂÿàĊÝĊ ĕ éšø ŠüöÖĆï öĎú îĉ íĉĂč ìÖóĆ çîŤǰ ĒúąÿëćïĆîÿćøÿîđìý
ìøĆó÷ćÖøîĞĚćǰ ĂÜÙŤÖćøöĀćßî ǰÝĆéēÙøÜÖćøǰĶđĂÿàĊÝĊøšĂ÷ĔÝǰ
ǰßčößîǰøĂéõĆ÷ĒúšÜķǰđóČęĂÿŠÜđÿøĉößčößîìĊęðøąÿïõĆ÷ĒúšÜǰ
đøĊ÷îøĎšÖćøÝĆéÖćøîĞĚćêćöĒîüóøąøćßéĞćøĉǰ Ēúąðøą÷čÖêŤĔßš
đìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýĔîÖćøĒÖšðŦâĀćĔĀšÿćöćøëøĂéĒúšÜǰ
öĊîĞĚćĔßšđóćąðúĎÖñúñúĉêÖćøđÖþêøǰ ĕöŠ×ćéøć÷ĕéšǰ Ēúąǰ ĕöŠ
ðøąÿïõĆ÷ĒúšÜĂĊÖêŠĂĕðǰ
ēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉöÙčèõćóßĊüĉêìĊéę ĊǰĂćìĉǰĶēÙøÜÖćøÿćîóúĆÜ
ðøąßćøĆåÖćøóĆçîćóČîĚ ìĊïę Üċ ïćÜàČĂę ķǰóúĉÖôŚîŪ óČîĚ ìĊĂę ÷ĎĂŠ ćýĆ÷ìĊę
đÿČęĂöēìøöǰĕöŠöĊìąđïĊ÷îïšćîǰĕøšĕôôŜćîĞĚćðøąðćǰđðŨîïšćîĔĀöŠ
óøšĂöìąđïĊ÷îïšćîǰøąïïÿćíćøèĎðēõÙǰĒúąÿõćóĒüéúšĂö
ìĊęðúĂéõĆ÷ǰéšü÷ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜßčößîïċÜïćÜàČęĂǰĶēÙøÜÖćø
óúĆÜßčößîķǰĀúĆÖÿĎêøđÿøĉöÙüćöøĎšÙĎŠÙčèíøøöǰÿøšćÜĒøÜïĆîéćú
ĔÝĔĀšßčößîóĆçîćêîđĂÜǰđøĊ÷îøĎšĀúĆÖÖćøêúćéǰêŠĂ÷ĂéǰĒðøøĎð
đóĉęööĎúÙŠćñúĉêõĆèæŤǰ đðúĊę÷îßĊüĉêđÖþêøÖøđðŨîîĆÖ×ć÷ǰđÿøĉö
øć÷ĕéšĒúąÿøšćÜĂćßĊóìĊęöĆęîÙÜ
โครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ÙüćöêšĂÜÖćøĔßšìøĆó÷ćÖøìĊęöĊđóĉęööćÖ×ċĚîÝćÖÝĞćîüî
ðøąßćÖøēúÖìĊęđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜøüéđøĘüǰìĞćĔĀšēúÖêšĂÜđñßĉâÖĆï
ðŦâĀćìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĕöŠóĊ÷ÜóĂǰĒúąÿŠÜñúĔĀšđÖĉé×÷ą
ÝĞ ć îüîöćÖǰ ÖćøĀöč î đüĊ ÷ îìøĆ ó ÷ćÖøÖúĆ ï öćĔßš ð øąē÷ßîŤ
ĔĀöŠêćöĒîüÙĉéđýøþåÖĉÝĀöčîđüĊ÷îǰđðŨîìćÜĂĂÖìĊęÝąßŠü÷
úéðŦâĀćÖćø×ćéĒÙúîìøĆó÷ćÖøǰĒúąúéðŦâĀć×÷ąǰđĂÿàĊÝĊ
öčÜŠ öĆîę ñúĆÖéĆîĔĀšđÖĉéÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø×÷ąǰ 8BTUFǰNBOBHFNFOU ǰ
Ă÷ŠćÜđðŨîøąïïĒúąđðŨîøĎðíøøöǰõć÷ĔêšĒîüðäĉïêĆ ǰĉ 4$(ǰ$JSDVMBSǰ
8BZǰ ÿîĆïÿîčîÖćøĔßšìøĆó÷ćÖøĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéǰēé÷
đøĉęöÝćÖóîĆÖÜćîđĂÿàĊÝĊǰ éšü÷ēÙøÜÖćøǰĶïćÜàČęĂēöđéúķǰïøĉĀćø
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ĔîēĂÖćÿöĀćöÜÙúüĆîđÞúĉöóøąßîöóøøþćóøąïćì
ÿöđéĘÝóøąüßĉøđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰ ĕéšÝĆéēÙøÜÖćøǰ ĶðúĎÖêšîĕöš
đÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉúéēúÖøšĂîķǰÝĞćîüîǰ ǰêšîǰēé÷øüö
óúĆÜóîĆÖÜćîĒúąÝĉêĂćÿćìčÖõćÙÿŠüîǰøŠüöðúĎÖĕöš÷ČîêšîĒúą
ðśćìąđúǰĂćìĉǰêšîēÖÜÖćÜĒúąĀâšćìąđúǰàċÜę ðśćìąđúöĊÙè
č ÿöïĆêĉ
éĎéàĆïÙćøŤïĂîĕéĂĂÖĕàéŤĕéšöćÖÖüŠćĕöš÷îČ êšîǰǰđìŠćǰßŠü÷úé
õćüąēúÖøšĂîĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ
îĂÖÝćÖîĊĚǰÝćÖÿëćîÖćøèŤõćüąēúÖøšĂîǰĒúąòčśîǰ1.ǰǰ
ìĊęìüĊÙüćöøčîĒøÜǰÝċÜĕéšøŠüööČĂÖĆïõćÙøĆåǰđĂÖßîǰĒúąßčößîǰ
ìĞćēÙøÜÖćøǰ Ķ;FSPǰ #VSOķǰ øĆïàČĚĂđýþñúñúĉêÖćøđÖþêøǰ đßŠîǰ
êĂàĆÜĔï×šćüǰ ĔïĂšĂ÷ǰ àĆÜ×šćüēóéǰ đóČęĂúéÖćøđñćĒúąîĞćöć
ĒðøøĎðđðŨîóúĆÜÜćîßĊüöüúǰĂćĀćøÿĆêüŤǰĀøČĂïøøÝčõĆèæŤǰàċęÜÝą
ßŠü÷ĒÖšðŦâĀćǰ1.ǰǰĒúąúéõćüąēúÖøšĂîǰìĆĚÜđðŨîÖćøÿøšćÜ
öĎúÙŠćđóĉęöÝćÖđýþüĆÿéčđĀúČĂĔßšêćöĒîüÙĉéđýøþåÖĉÝĀöčîđüĊ÷îǰ
ĒúąÿøšćÜøć÷ĕéšđóĉęöĔĀšđÖþêøÖøĕì÷ĂĊÖéšü÷ǰ
đĂÿàĊÝĊǰđßČęĂöĆęîüŠćēÙøÜÖćøđĀúŠćîĊĚÝąßŠü÷ÿŠÜđÿøĉöĔĀšßčößî
ĒúąÿĆÜÙöđøĊ÷îøĎšǰĒÖšðŦâĀćǰóøšĂöðøĆïêĆüøĆïöČĂìčÖÿëćîÖćøèŤǰ
đóČęĂÿĆÜÙöóĆçîćĂ÷ŠćÜđ×šöĒ×ĘÜĒúąßčößîđêĉïēêĂ÷ŠćÜĂ÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷ČîêŠĂĕð

ÝĆéÖćø×÷ąõć÷ĔîÿĞćîĆÖÜćîĔĀâŠǰïćÜàČęĂǰĔĀšĀöčîđüĊ÷îÖúĆïöć
Ĕßšðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜÙčšöÙŠćǰđóČęĂđðŜćĀöć÷ĕöŠöĊ×÷ąĕðòŦÜÖúïĂĊÖ
êŠĂĕðǰĒúą÷ĆÜ×÷ć÷ñúÖćøÝĆéÖćø×÷ąÿĎŠßčößîÝîÿĞćđøĘÝǰĂćìĉǰ
ĶïšćîēðśÜēöđéúķǰÝćÖßčößîêšîĒïïïšćîøćÜóúĆïǰàċęÜĕöŠđóĊ÷Ü
ÝĆéÖćøúéðŦâĀć×÷ąúšîĀöĎŠïšćîǰĒêŠÿćöćøëÿøšćÜøć÷ĕéšÝćÖ
×÷ąǰĒúąÿøšćÜĒøÜïĆîéćúĔÝĔĀšßöč ßîêŠćÜóČîĚ ìĊöę ćđ÷Ċ÷ę ößöđøĊ÷î
øĎǰš ìĆÜĚ îĞćĕðÿĎÖŠ ćø×÷ć÷ñúÝĆéÖćø×÷ąìčÖßčößîĔîĂĞćđõĂïšćîēðśÜǰ
ÝĆÜĀüĆéøćßïčøĊǰ
îĂÖÝćÖîĊĚǰ ĕéšøüïøüöđøČęĂÜøćüÖćøÝĆéÖćø×÷ąìĊęĀúćÖ
Āúć÷öćëĂéïìđøĊ÷îÙüćöÿĞćđøĘÝǰĶ8BTUFǰUPǰ8FBMUIļđÜĉîìĂÜ
ÝćÖÖĂÜ×÷ąķǰøüöǰǰđøČĂę ÜøćüêšîĒïïÝĆéÖćø×÷ąǰđóČĂę ×÷ć÷ñú
êšîĒïïÙüćöÿĞćđøĘÝǰÿĎđŠ ÙøČĂ×Šć÷ÖćøÝĆéÖćø×÷ąĔîüÜÖüšćÜêŠĂĕðǰ
Öćø×ĆïđÙúČęĂîĒîüÙĉéđýøþåÖĉÝĀöčîđüĊ÷î÷ĆÜéĞćđîĉîÖćø
Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰéšü÷ÖćøÝĆéÜćîǰ4%ǰ4ZNQPTJVNǰǰĶ$JSDVMBSǰ
&DPOPNZǰ"DUJPOTǰGPSǰ4VTUBJOBCMFǰ'VUVSFķǰēé÷ñîċÖÖĞćúĆÜǰǰ
ĂÜÙŤÖøóĆîíöĉêøÝćÖìčÖõćÙÿŠüîǰĒÖšüĉÖùêÿĉęÜĒüéúšĂöĂ÷ŠćÜ
÷ĆęÜ÷Čîǰéšü÷ĒîüÙĉéđýøþåÖĉÝĀöčîđüĊ÷îǰĕéšĒÖŠǰ ǰĒÖšõĆ÷ĒúšÜéšü÷
øąïïîĞĚćĀöčîđüĊ÷îǰǰĒÖšðŦâĀćòčśîǰ1.ǰǰéšü÷ÖćøÿŠÜđÿøĉö
đÖþêøǰĶðúĂéÖćøđñćǰķǰǰÖćøÝĆéÖćø×÷ąóúćÿêĉÖđðŨî
üćøąĒĀŠÜßćêĉǰ ĒúąǰǰÿîĆïÿîčîüÜÖćøÖŠĂÿøšćÜđðŨîǰ(SFFOǰBOEǰ
$MFBOǰ$POTUSVDUJPOǰēé÷ĔßšđìÙēîēú÷ĊÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøĔĀšđÖĉé
ðøąÿĉìíĉõćóÿĎÜÿčé
โครงการด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(Climate Emergency)

õćüąēúÖøšĂîÿŠÜñúÖøąìïđðŨîüÜÖüšćÜǰìĆÜĚ ÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ
ÿõćóõĎöĉĂćÖćýĒúąõĆ÷óĉïĆêĉǰ àċęÜöĊĒîüēîšöìüĊÙüćöøčîĒøÜ×ċĚîǰ
ÿŠÜñúÖøąìïêŠĂøąïïîĉđüýǰĒúąÖćøéĞćøÜßĊüêĉ ×ĂÜñĎÙš îǰđĂÿàĊÝĊ
ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÖćøǰúéñúÖøąìïÝćÖõćüąēúÖøšĂîǰéšü÷Öćø
ÖćøôŚŪîôĎøąïïîĉđüýǰēé÷ÖćøÿøšćÜòć÷ßąúĂîĞĚćøŠüöÖĆïßčößî
ĔîóČĚîìĊęøĂïēøÜÜćîǰēé÷îšĂöîĞćĒîüóøąøćßéĞćøĉ×ĂÜóøąïćì
ÿöđéĘ Ý óøąðøöĉ î ìøöĀćõĎ öĉ ó úĂéč ú ÷đéßǰ ïøöîćëïóĉ ê øǰ
éšćîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîĞĚćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷ČîöćđðŨîĒîüìćÜéĞćđîĉî
ÜćîĂ÷ŠćÜÝøĉÜÝĆÜöćêŠĂđîČęĂÜÖüŠćǰǰðŘǰ øüöìĆĚÜÿČïÿćîǰøĆÖþćǰ
êŠĂ÷ĂéǰêćöóøąøćßðèĉíćîóøąïćìÿöđéĘÝóøąðøđöîìø
øćöćíĉïéĊýøĊÿĉîìøöĀćüßĉøćúÜÖøèǰ óøąüßĉøđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüǰ
éš ć îÖćøïøĉ Ā ćøÝĆ é ÖćøîĞĚ ć øŠ ü öÖĆ ï Ýĉ ê ĂćÿćĒúąñĎ š đ ÖĊę ÷ ü×š Ă Ü
ìčÖõćÙÿŠüîǰñŠćîēÙøÜÖćøǰĶøĆÖþŤîĚĞćǰÝćÖõĎñćÿĎŠöĀćîìĊķǰĔîðŘǰ
ǰđĂÿàĊÝĒĊ úąđÙøČĂ×Šć÷ǰÿøšćÜòć÷ßąúĂîĞĚćĕéšÙøïǰ ǰ
òć÷ǰòć÷ßąúĂîĞĚćßŠü÷ÖĆÖđÖĘïîĞĚćĔĀšéĉîßčŠößČĚîǰêšîĕöšđêĉïēêđðŨî
ðśćĂčéöÿöïĎøèŤǰ ĒúąßŠü÷éĎéàĆïÙćøŤïĂîĕéĂĂÖĕàéŤĔîĂćÖćý
ìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉéõćüąēúÖøšĂîǰĕöŠđóĊ÷ÜñúÿĞćđøĘÝéšćîÿĉęÜĒüéúšĂöǰ
òć÷ßąúĂîĞĚć÷ĆÜđðŨîđÙøČęĂÜöČĂßŠü÷ÿøšćÜÙüćöđ×šöĒ×ĘÜĔĀšßčößî
öĊÙüćöÿćöĆÙÙĊǰ ĒúąøŠüööČĂøŠüöĔÝÖĆîóĆçîćìšĂÜëĉęîĔĀšđêĉïēê
ÿŠÜêŠĂÿĎŠúĎÖĀúćîĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî

ĔîîćöÙèąÖøøöÖćøÖĉÝÖćøÿĆÜÙöđóČęĂÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čîǰ
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