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e-mail: corporate@scg.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2586-3309
โทรสาร 0-2586-3307
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โทรสาร 0-2586-2974
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ข้อมูลพื้นฐานส�าหรับนักลงทุน

เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ SET

SCC Local

SCC Foreign

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาหุ้นของบริษัท (บาท)
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 งบการเงิน 188
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนําในภูมิภาคอาเซียนที่ดําเนินธุรกิจมาตลอด 100 ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาองค์กรทุกด้านให้สามารถผ่านพ้นวกิฤตการณ์ 

และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จนได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่น ๆ ทั้งในระดับ 

ประเทศและระดบัโลก 

นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพือ่ 

ผลติปนูซีเมนต์ วสัดกุ่อสร้างท่ีสาํคญัในการพฒันาประเทศในขณะนัน้ เอสซจีไีด้ขยายกจิการอย่างต่อเนือ่งและเจรญิ

ก้าวหน้ามาโดยลําดับ ปัจจุบันประกอบด้วย 3 ธุรกิจ ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  เอสซีจี เคมิคอลส์  

และเอสซีจี เปเปอร์ 

เอสซจีก้ีาวสูศ่ตวรรษใหม่แห่งการดาํเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื มุง่มัน่พฒันาองค์กรอย่างไม่หยดุยัง้ โดยมุง่สร้างสรรค์ 

นวัตกรรมสินค้า บริการ กระบวนการทํางาน และรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการ 

ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับทุกชุมชนที่เข้าไปดําเนินงาน เพื่อส่งเสริม 

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คน พร้อมเสริมสร้างสังคมที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เอสซีจี ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก (Industry Leader) ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ของ Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) จากการประเมินโดย Robeco Sustainable Asset Management (RobecoSAM) 3 ปีติดต่อกัน นับต้ังแต่ปี 2554 
เอสซีจีอยู ่ในกลุ ่มระดับสูงสุด (Gold Class) ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 6 นับต้ังแต่ปี 2551



(พันล้านบาท) (พันล้านบาท) (พันล้านบาท)
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(พันล้านบาท) (บาท/หุ้น)

รายได้จากการขาย สินทรัพย์ หน้ีสิน

EBITDA เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสําหรับปี*

กําไรสําหรับปีก่อนรายการท่ีไม่เกิดข้ึน
เป็นประจํา

กําไรสําหรับปี* กําไรต่อหุ้น

สัดส่วนรายได้จากการขายปี 2556 สัดส่วนกําไรสําหรับปี* 2556

38%
เอสซีจี ซิเมนต์¯ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

10%
เอสซีจี เปเปอร์

48%
เอสซีจี เคมิคอลส์

14%
เอสซีจี เปเปอร์

16%
ส่วนงานอ่ืน

* กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ข้อมูลสําคัญทางการเงิน ผลประกอบการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2556 2555 2554 2553 2552

งบกําไรขาดทุน
(ล้านบาท) 

รายได้จากการขาย   434,251   407,601  368,579  301,323  238,664 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย    411,322  396,535  354,997  282,911  216,767 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)  61,265 45,716  46,253  45,949  47,116 

กําไรสําหรับปีก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา 1   36,522     23,580   25,298  27,387  24,408 

กําไรสําหรับปี 2   36,522     23,580  27,281  37,382  24,346 

งบแสดงฐานะการเงิน 
(ล้านบาท)

สินทรัพย์ 3  440,436  395,573 373,789  359,219  315,992 

หนี้สิน 3  253,414 234,450 210,820  199,649  184,571 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  187,022  161,123  162,969  159,570  131,421 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  161,792  143,186  140,199  133,117  104,510 

อัตราส่วนทางการเงิน        

จํานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  134.8  119.3  116.8  110.9  87.1 

กําไรต่อหุ้น (บาท)  30.4  19.7  22.7  31.2  20.3 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)  15.5  11.0  12.5  12.5  8.5 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสําหรับปี (%)  51.0 56.0  55.1  40.1  41.9 

อัตรากําไรสําหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)  8.4  5.8  7.4  12.4  10.2 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)  24.0  16.6  20.0  31.5  25.4 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  8.7  6.1  7.4  11.1  8.1 

อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดําเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%)   14.7  11.9  12.6  13.6  15.7 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4   1.4   1.5  1.3  1.3  1.4 

อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกําไรต่อหุ้น (เท่า)  13.1  22.3  13.8  10.9  11.6 

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดําเนินงาน (EBITDA) (เท่า)   2.6   3.0   2.4  1.8  2.6 

1 หมายถึง กําไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน และอ่ืน ๆ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 
2 หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
3 ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555 
4 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น

500

375

250

125

0

500

375

250

125

0

300

200

100

0

80

60

40

20

0

20

15

10

5

0

80

60

40

20

0

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0

40

30

20

10

0

2552 2552 2552

2552 2552 2552

2552 2552 2552

2553 2553 2553

2553 2553 2553

2553 2553 2553

2554 2554 2554

2554 2554 2554

2554 2554 2554

2555 2555 2555

2555 2555 2555

2555 2555 2555

2556 2556 2556

2556 2556 2556

2556 2556 2556

23
8.

7

30
1.

3

36
8.

6

43
4.

3

40
7.

6

47
.1

45
.9

61
.3

45
.7

24
.4 27

.4

36
.5

36
.5

23
.6

25
.3

31
6.

0

35
9.

2 44
0.

4

39
5.

6

37
3.

8

24
.3

37
.4

23
.627

.3

8.
5

15
.5

18
4.

6

19
9.

6 25
3.

4

23
4.

5

21
0.

8

20
.3

31
.2

30
.4

19
.722

.7

41
.9 51

.0

30%
เอสซีจี เคมิคอลส์

44%
เอสซีจี ซิเมนต์¯ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

46
.3

11
.012

.5

12
.5

40
.1 55

.1

56
.0

2 3



สารจากคณะกรรมการ

 นับต้ังแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2456 เอสซีจีดําเนินธุรกิจและพัฒนา       
องค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต ่อเนื่อง และก้าวสู ่ผู ้นําธุรกิจ                              
อย่างยั่งยืนในอาเซียน เนื่องในโอกาส 100 ปีของการดําเนินธุรกิจ       
เอสซีจีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการและผู้บริหาร          
เอสซีจีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานแผ่นจารึกท่ี     
ทรงเจิม สําหรับเชิญไปประดิษฐานที่บริเวณโถงอาคารเอสซีจี 100 ปี 
ณ บริเวณสํานักงานใหญ่ บางซ่ือ และพระราชทานพระราชดํารัส    
ตอนหน่ึงความว่า “ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการและบริษัท  
ที่ได้นําความเจริญต่อประเทศชาติ และขอแสดงความยินดีแก่                
เจ้าหน้าที่ที่ได้ทําความเจริญแก่บริษัท ฝากความยินดีให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ทุกคนผู้ที่ไม่ได้มาในวันน้ี และขอบใจที่ทุกคนพยายามที่จะปฏิบัติ       
ให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองต่อไป” นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่เอสซีจี
 เอสซีจีดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว 
และพร้อมรบัความเปล่ียนแปลง ส่งผลให้เอสซจีเีพิม่ขดีความสามารถ
ทางการแข่งขันและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปี 2556 เอสซีจีมีรายได้         
จากการขาย 434,251 ล้านบาท และกําไรสําหรับปี 36,522 ล้านบาท 
ทั้งนี้ เพ่ือเฉลิมฉลองในวาระครบรอบเอสซีจี 100 ปี คณะกรรมการ
บรษิทัมมีตใินเดอืนตลุาคม 2556 อนุมตักิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เพ่ิมเติมจากท่ีได้มีมติเมื่อเดือนกรกฎาคม 
2556 อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน        
และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควร
เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ          
การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท หรือ       

คิดเป็นร้อยละ 51 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม โดยเป็น
เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท

100 ปีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออนาคต

 ตลอดระยะเวลา 100 ปีของการดําเนินธรุกจิ เอสซีจไีด้สร้างสรรค์
นวัตกรรมสินค้า บริการ และกระบวนการทํางาน เพ่ือตอบสนอง       
ความต้องการของผูบ้รโิภค ส่งเสรมิคณุภาพชวีติ เสรมิสร้างสิง่แวดล้อม
ทีด่แีละสังคมท่ียัง่ยืน โดยมุ่งส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
ปี 2556 เอสซีจีลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาประมาณ 2,068                
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 44.6 จากปีก่อน และมีพนักงานในสาขาน้ี
จํานวน 1,262 คน ในจํานวนนี้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาเอก
จํานวน 73 คน เพ่ือมุ ่งพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง          
(High Value Added Products and Services หรือ HVA) ซึ่งปัจจุบันมี
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 149,924 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายรวม และมีรายได้จากการขาย       
สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value 114,770 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายรวม
 การวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยสําคัญท่ีเพิ่มศักยภาพขององค์กร
เพือ่เตรยีมรบัการแข่งขนัในอาเซียน เอสซีจจีงึสนบัสนนุให้องค์กรต่าง ๆ 
ตื่นตัวและให้ความสําคัญกับการวิจัยเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง โดยได้
ริเริ่มจัดงาน Thailand Innovation Forum: R&D to Commercialization             
ซึง่ได้รบัความสนใจจากผู้บรหิารระดับสงู ท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน 
ร่วมแลกเปล่ียนแนวคิดและวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม  เพือ่สร้างเครอืข่าย
การวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน

 นอกจากนี้ ตลอดเดือนสิงหาคม ปี 2556 เอสซีจีได้จัดงาน SCG 
100th Anniversary Innovative Exposition ที่อาคาร SCG Experience                    
เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วนและประชาชนท่ัวไปเย่ียมชม
นวัตกรรมสินค้าและบริการ ซ่ึงแสดงถึงความมุ่งมั่นในการคิดค้น        
และพัฒนาอย่างจริงจังในทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี อาทิ นวัตกรรม
ปูนซีเมนต์สมานรอยแตกร้าวด้วยตัวเอง นวัตกรรมพลาสติกสําหรับ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการรักษาเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของทุกคน นวัตกรรม Dissolving Pulp จาก                  
ไม้ยูคาลิปตัส เพิ่มมูลค่าเป็นเย่ือฟอกขาวความบริสุทธิ์สูง ซ่ึงเป็น       
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตเส้นใยเรยอนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ 

ก้าวสู่การเป็นผู้นําธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน

 ปี 2556 เอสซจีไีด้ปรับโครงสร้างการบริหารงานโดยรวม 3 ธรุกจิ
ของเอสซีจี ได้แก่ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และจัดจําหน่าย                  
เข ้าด ้วยกันเป็น เอสซีจี  ซิ เมนต์¯ผลิตภัณฑ์ก่อสร ้าง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสินค้า      
และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว             
เอสซีจีก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี                    
ซิเมนต์̄ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เปเปอร์
 ด้วยความเชือ่มัน่ว่าประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนจะแขง็แกร่งและ
เติบโตอย่างยั่งยืน เอสซีจีจึงขยายการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง          
เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นําธุรกิจอย่างย่ังยืนในอาเซียนตามวิสัยทัศน์ของ
เอสซจี ีโดยในปี 2556 ได้ใช้งบประมาณ 50,064 ล้านบาท ในโครงการ
ลงทุนต่าง ๆ อาทิ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แบบ            
ครบวงจรแห่งแรกในประเทศพม่า กําลังการผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี 
โครงการดังกล่าวจะพัฒนาข้ึนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน          
ใช้เทคโนโลยีสะอาดท่ีทันสมัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม        
โดยก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือใช้       
(Waste Heat Generator หรือ WHG) รวมทั้งก่อสร้างท่าเรือและ    
โครงสร้างพืน้ฐานอืน่ ๆ เพือ่รองรบัการขยายตวัในอนาคต นอกจากนี้ 
ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 85 ในบริษัท Prime Group Joint Stock Company 
ผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกช้ันนําของประเทศเวียดนาม ส่งผลให้เอสซีจี     
มีกําลังการผลิตเซรามิกรวมทั้งสิ้น 225 ล้านตารางเมตร สูงสุดเป็น
อันดับหนึ่งของโลก และได้เข้าซื้อหุ ้นร้อยละ 90 ในบริษัท PT        
Primacorr Mandiri ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนําในประเทศอินโดนีเซีย              
ที่มีกําลังการผลิตรวม 37,000 ตันต่อปี นับเป็นก้าวแรกของเอสซีจี          
สู ่ตลาดบรรจุภัณฑ์ในประเทศนี้ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว              
ในอนาคต 
 ปี 2556 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย
มีรายได้จากการขาย 38,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวม ปัจจุบันเอสซีจีมี 
สินทรัพย์รวมในอาเซียนมูลค่า 71,844 ล้านบาท หรือประมาณ            
ร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม และมีพนักงานในอาเซียนนอกเหนือ     
จากประเทศไทยจํานวน 14,950 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจํานวน
พนักงานทั้งหมด

ยกระดับความยั่งยืน 

องค์กรต้นแบบของภูมิภาคอาเซียน

 เอสซีจีดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้
หลกับรรษัทภบิาลท่ีด ีมุง่เน้นสมดุลการพัฒนาท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดล้อม โดยเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน        
ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ปี 2556 เอสซีจีเป็นองค์กรรายแรก        
ในอาเซียนท่ีได้รับการประเมินและจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของโลก         
เป็นปีที ่3 ตดิต่อกนั ในสาขาอตุสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) ซึง่เป็นการจดัอนัดบับรษิทัชัน้นาํของโลก
ที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยประเมินทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่อการดําเนิน
ธุรกิจอย่างย่ังยืน
 ด้วยความมุ่งมั่นตามนโยบายไม่นําของเสียอุตสาหกรรมไป           
ฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ที่นอกจากการลดปริมาณของเสีย       
ที่เกิดขึ้นแล้ว เอสซีจียังได้วิจัยและพัฒนาการนําของเสียกลับมา             
ใช้ใหม่ ทําให้ไม่มีของเสียประเภทไม่อันตรายนําไปฝังกลับ และลด
ของเสียอันตรายให้เหลือนําไปฝังกลบเพียงร้อยละ 0.01
 เอสซีจีมุ่งขยายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนืไปยังธรุกิจของเอสซีจใีนประเทศต่าง ๆ  ในอาเซียน พร้อมผลักดัน
และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนําแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนไป
ประยุกต์ใช้ในการดาํเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรมมากย่ิงข้ึน
 นอกจากน้ี เอสซีจียังมุ ่งส่งเสริมคู ่ธุรกิจในการนําระบบการ 
บริหารความปลอดภัยไปปฏิบัติ รวมท้ังพัฒนากระบวนการผลิตให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Procurement) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 5,198 ล้านบาทในปี 2556 
นอกจากนี ้ ยังสนบัสนนุให้คูธ่รุกจิทกุรายดาํเนนิธรุกจิอย่างมีจรยิธรรม 
เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง       
เป็นธรรมตาม “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” (SCG Supplier Code of 
Conduct) โดยปี 2556 ได้เชิญคู่ธุรกิจเอสซีจีร่วมงาน Supply Chain 
Sustainability Forum ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้าง
มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่วมกันตามกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานท่ียั่งยืนของเอสซีจี แสดงถึงพลังและความมุ่งม่ัน       
ร่วมกันของเอสซีจีและคู่ธุรกิจในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม   
ขยายเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคง         
ให้กับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

 ในโอกาสท่ีเอสซีจีดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 100 ปี และ          
ได้ก้าวเข้าสู ่ศตวรรษใหม่ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่าน                 
ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ร่วมทุน คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมถึงสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีสนับสนุน        
การดําเนินงานของเอสซีจีด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อม่ันว่าเอสซีจี
จะสานต่อการดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ยึดม่ัน             
ในหลักบรรษทัภบิาลและการพัฒนาอย่างยัง่ยนื  เพ่ือให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเจริญก้าวหน้าต่อไปในศตวรรษหน้า
ควบคู่กับประเทศไทยและอาเซียน

จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

กานต์  ตระกูลฮุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ประธานกรรมการ

เสนาะ อูนากูล
กรรมการ

สุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการอิสระ

ปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการอิสระ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
กรรมการอิสระ

ประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการอิสระ

ธาริษา วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
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 Vice President - Operations, 
 SCG Cement-Building Materials

07 ชลณัฐ ญาณารณพ
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 เอสซีจี เคมิคอลส์

02 เชาวลิต เอกบุตร
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การเงินและการลงทุน
 เอสซีจี
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 เอสซีจี การลงทุน

05 อารีย์ ชวลิตชีวินกุล
 Vice President - Regional Business, 
 SCG Cement-Building Materials

08 สมชาย หวังวัฒนาพาณิช
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ปฏิบัติการ
 เอสซีจี เคมิคอลส์

03 ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง 
 เอสซีจี

06 นิธิ ภัทรโชค
 Vice President - Domestic Market, 
 SCG Cement-Building Materials

09 รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 เอสซีจี เปเปอร์

01

04

07

02

05

08

03

06

09

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี เปเปอร์เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

การบริหารกลาง

สํานักงานตรวจสอบ

การเงินและการลงทุน

เอสซีจี การลงทุน

คณะจัดการเอสซีจี

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

01

02

03

04

05 09

06 10

07 11

08 12

พนัส สิมะเสถียร
กรรมการ

ยศ เอื้อชูเกียรติ
กรรมการ

อาสา สารสิน
กรรมการอิสระ

ชุมพล ณ ลําเลียง
กรรมการ

หน่วยงานกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
บริหารความเส่ียง

คณะจัดการบริหารความเส่ียง เอสซีจี

คณะกรรมการตรวจสอบ

สายการรายงาน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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สรุปผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
เอสซีจี ซิเมนต์¯ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 10
เอสซีจี เคมิคอลส์ 12
เอสซีจี เปเปอร์  14

รายได้จากการขาย รายได้จากการขาย

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
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กําไรสําหรับปี** กําไรสําหรับปี**EBITDA * EBITDA *

25562555

36.5
23.6

25562555

16.1
13.1

เอสซีจี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA)

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา

สินทรัพย์รวมในอาเซียนเท่ากับ 71,844 ล้านบาท
(ร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม)
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0
25562555
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26.3
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2555 2556

407.6 434.3

2555 2556

154.5
174.6

รายได้จากการขาย สินทรัพย์รวมในอาเซียน

รายได้จากการขาย

(พันล้านบาท)
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0

กําไรสําหรับปี**EBITDA *

25562555

3.63.6

เอสซีจี เปเปอร์

15
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5

0
25562555

9.58.8

2555 2556

57.4 59.1

รายได้จากการขาย

(พันล้านบาท)

กําไรสําหรับปี**EBITDA *

25562555

11.3

2.7

เอสซีจี เคมิคอลส์
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20

10 

0
25562555

20.3

8.6

2555 2556

203.5 210.0

2555 2556255425532552 2555 2556255425532552

9%
การดําเนินงานของ SCG

ในภูมิภาคอาเซียน

11%

ส่งออกไป
ภูมิภาคอาเซียน

26%
ส่งออก

15%

ส่งออกไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ

65%
ขายในประเทศ

การดําเนินงานของเอสซีจี >> เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อย
ในภูมิภาคอาเซียน   ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน

การส่งออกไปยัง  >> เป็นรายได้จากการส่งออก
ภูมิภาคต่างๆ   ของบริษัทย่อยในประเทศไทย

691
มาเลเซีย และสิงคโปร์ 2,721

พม่า
6,978
ลาว และกัมพูชา

7,261
ฟิลิปปินส์

35,064
อินโดนีเซีย

19,129
เวียดนาม

59.2

85.8

136.8
149.9

118.0

880 921

1,430

2,068

1,111

นวัตกรรมพลาสติก

สําหรับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

Precast Concrete Panel

นวัตกรรมผนังสําเร็จรูป

Dissolving Pulp นวัตกรรมเย่ือฟอกขาว

ความบริสุทธ์ิสูงจากไม้ยูคาลิปตัส

เพื่อผลิตเส้นใยเรยอนของอุตสาหกรรมส่ิงทอ

* รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วม
** กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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เอสซีจี
มีรายได้จากการขาย 434,251 ล้านบาท EBITDA 61,265 
ล้านบาท และมีกําไรสําหรับปี 36,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 55 จากปีก่อน เน่ืองจากส่วนต่างระหว่างราคาขาย
กับต้นทุนวัตถุดิบของธุรกิจเคมีภัณฑ์ปรับตัวสูงข้ึน และ
ปริมาณความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น      
เอสซีจมีุง่พฒันาองค์กรอย่างไม่หยดุยัง้ด้วย 2 กลยทุธ์หลกั 
คือ ขยายการลงทุนไปยังอาเซียน และพัฒนาสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
มีรายได้จากการขาย 174,642 ล้านบาท EBITDA 26,274 
ล้านบาท และกําไรสําหรับปี 16,092 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น           
ร้อยละ 23 จากปีก่อน เน่ืองจากการรวมผลการดําเนินงาน
ของกิจการเซรามิกในประเทศเวียดนาม และกิจการ
สุขภัณฑ์ ก๊อกนํ้า และอุปกรณ์ในประเทศไทย ที่ลงทุน       
ในปี 2556 ธุรกิจมุ่งเน้นขยายการดําเนินธุรกิจในอาเซียน 
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

เอสซีจี เคมิคอลส์
มีรายได้จากการขาย 209,997 ล้านบาท EBITDA 20,342 
ล้านบาท และมีกําไรสําหรับปี 11,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 320 จากปีก่อน เน่ืองจากส่วนต่างราคาโดยรวม
ระหว่างสินค้าและวัตถุดิบเพ่ิมสูงข้ึน ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนา
นวัตกรรมสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองการใช้งาน         
ที่หลากหลาย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน

เอสซีจี เปเปอร์
มีรายได้จากการขาย 59,135 ล้านบาท EBITDA 9,473          
ล้านบาท และมีกําไรสําหรับปี 3,587 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 1 จากปีก่อน เน่ืองจากความต้องการใช้กระดาษ
บรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในอาเซียนเพิ่มขึ้น ธุรกิจ            
มุ ่งเน้นพัฒนาความร่วมมือกับคู่ธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง 
ความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างสรรค์นวัตกรรม
อย่างยั่งยืน

ส่วนงานอื่น
มี EBITDA 5,231 ล้านบาท และกําไรสําหรับปี 5,797              
ล้านบาท ซึง่เป็นผลการดําเนินงานของ เอสซีจ ีการลงทนุ 
ที่มี EBITDA รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน 6,127               
ล้านบาท และมีกําไรสําหรับปี 8,757 ล้านบาท หักด้วย         
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางและอ่ืน ๆ
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1 ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
2 กําไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน และอ่ืน ๆ - สุทธิจากภาษีเงินได้
3 กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
4 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ผลการดําเนินงานของธุรกิจ

 ปี 2556 ความต้องการปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง                  
ในประเทศเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวของโครงการ
ลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยความต้องการปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น        
ร้อยละ 7 ทําให้ปริมาณการขายในประเทศเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีปริมาณ
การส่งออกลดลง สําหรับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมียอดขายเติบโตอย่าง     
ต่อเนื่อง จากการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA)         
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 ความต้องการปนูซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในอาเซียนเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการลงทุนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากนักลงทุน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงรฐับาลส่งเสรมิให้ชาวต่างชาตเิข้าไป
ลงทุนมากขึ้น 
 เอสซีจี ซิเมนต์¯ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายรวม 
174,642 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน มี EBITDA 26,274 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน และมีกําไรสําหรับปี 16,092 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน เน่ืองจากการรวมผลการ 
ดําเนินงานของธุรกิจเซรามิกในประเทศเวียดนาม และธุรกิจสุขภัณฑ์ 
ก๊อกนํ้า และอุปกรณ์ในประเทศไทย ที่ลงทุนในปี 2556 

การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ
 • ลงทุนในบริษัท Prime Group Joint Stock Company ผู้ผลิต
กระเบ้ืองเซรามิกชั้นนําในประเทศเวียดนาม กําลังการผลิต 75 ล้าน
ตารางเมตร เงินลงทุนรวมประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยเอสซีจี               
ซิเมนต์ ¯ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ถือหุ้นร้อยละ 85
 • ขยายกําลังการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศกัมพูชา เพิ่มขึ้น          
อกี 900,000 ตนัต่อปี พร้อมตดิตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลอืใช้       
ช่วยลดการซ้ือไฟฟ้าจากภายนอก คาดว่าจะเร่ิมดําเนินการผลิตได้        
ในกลางปี 2558
 • ก่อสร้างโรงงานผลิตปนูซเีมนต์ในประเทศพม่า กําลงัการผลิต 
1.8 ล้านตันต่อปี โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 12,420 ล้านบาท คาดว่า
จะเริ่มดําเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559

 • เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจสุขภัณฑ์ ก๊อกนํ้า และอุปกรณ์ 
ของบริษทัสยามซานิทารแีวร์ จาํกดั และบริษทัสยามซานิทารีฟิตต้ิงส์ 
จํากัด จากเดิมร้อยละ 35.7 และ 44.8 เป็นร้อยละ 71.4 และ 90.6      
ตามลําดับ เงินลงทุนรวม 2,600 ล้านบาท
 • ก่อสร้างโรงงานผลิตแผ่นหินประดิษฐ์ขนาดใหญ่ (MG Stone) 
กําลังการผลิต 400,000 ตารางเมตร เงินลงทุน 1,500 ล้านบาท              
คาดว่าจะเริ่มดําเนินการผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 
 • ก่อสร้างโรงงานผลิตผนังสําเร็จรูป (Precast) กําลังการผลิต 
รวม 2.4 ล้านตารางเมตร เงินลงทุนประมาณ 2,600 ล้านบาท               
คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558

ด้านทรัพยากรบุคคล
 • เสรมิสร้างศกัยภาพพนกังานในอาเซยีนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์
และทิศทางของธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก ตลอดจน
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาพนกังาน เพือ่มุง่สร้างสรรค์สนิค้า
และบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง (HVA) และเสริมสร้างองค์กรแห่งการ      
เรียนรู้อย่างยั่งยืน
 • พัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ ปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมการทํางาน และสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแนวทาง
การบริหารค่าตอบแทนของบริษัท Prime Group Joint Stock Company 
ในประเทศเวียดนาม และปรับปรุงสวัสดิการพนักงานของบริษัท PT 
Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. ในประเทศอินโดนีเซีย

ด้านนวัตกรรม
 • วิจัยและพัฒนา Portland Composite Cement ท่ีลดปริมาณ       
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลติ และเมือ่นาํไปใช้ในงาน
คอนกรีตผสมเสร็จจะมีคุณสมบัติเทียบเท่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 
 • วจิยัและพัฒนาปูนซเีมนต์สาํหรับงานหล่อคอนกรีตอัดแรงและ
งานหล่อคอนกรีตท่ัวไป เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณการผลิต

  2556 2555 2554 2553 2552
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน  51,935  38,736   30,347  23,087  20,373 
สินทรัพย์ 1  155,458   129,818   105,308  92,938  89,489 
หนี้สิน 1  72,186  63,544  47,443  34,175  29,466 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  83,272  66,274  57,865  58,763  60,023 

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน

รายได้จากการขาย  174,642   154,537  128,580  112,708  101,131 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  158,350  140,050   116,004  101,676  90,468 
กําไรสําหรับปีก่อนรายการท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา 2  16,092   13,129  9,802   8,927  8,919 
กําไรสําหรับปี 3  16,092   13,129   9,802  8,927  8,919 
EBITDA 4  26,274  23,009  19,334  17,720  18,074 

ข้อมูลทางการเงิน
(ล้านบาท)

“การรวมกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง ช่วยเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงให้กับลูกค้า และสนับสนุน

การขยายตัวของธุรกิจได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน รองรับ

ความต้องการของตลาดได้ครอบคลุมมากขึ้น

อาทิ นวัตกรรมช้ินส่วนก่อสร้างสําเร็จรูปสําหรับ 

Precast Concrete Panel ระบบผนังก่อสร้างเร็ว 

นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับผู้อยู่อาศัย สังคม 

และส่ิงแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมระบบบ้าน Eco 

ท่ีเน้นอยู่สบาย ลดการใช้พลังงาน และนวัตกรรม

สินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อตอบโจทย์การดําเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน”

 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระบบการสร้างผนังแบบใหม่ด้วย
ปูนสําเร็จรูปพิเศษ ทดแทนการก่ออิฐและฉาบผนังแบบเดิม ทําให้      
แข็งแรงขึ้น และลดเวลาทํางานลงอย่างมาก
 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมคอนกรีตกําลังอัดสูง ที่มีแรง
ต้านทาน 600 - 800 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตอบสนองต่อ        
งานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ อาทิ การก่อสร้างอาคารสูง
 • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและข้ึนรูปกลุ่มสินค้า
ทดแทนไม้ อาทิ กระบวนการผลิตท่ีรีดวัตถุดิบให้มีรูปร่างซับซ้อน     
หรือมีมิติ เพื่อขยายไปสู่สินค้ากลุ่มใหม่ ๆ
 • พัฒนานวัตกรรมระบบผนังแบบแห้งท่ีเตรียมส่วนประกอบ
จากโรงงาน ติดต้ังสะดวกและรวดเร็ว ลดเวลาการก่ออิฐฉาบปูน 
 • พัฒนานวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานและลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ (ECO Solution) สําหรับที่อยู่อาศัยในอนาคต          
ด้วยเทคโนโลยี Passive Green ซึ่งช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้าน       
และเพิ่มการระบายความร้อนออกจากตัวบ้าน
 • พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการสําหรับที่อยู่อาศัยเพื่อ             
ความสุขและความปลอดภัยของผู้สูงอายุ (Elderly Experience: CARE) 
ด้วยบุคลากรที่เข้าใจความต้องการที่แตกต่างของผู้สูงอายุ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่ง เพื่อตอบสนองความต้องการ       
ที่หลากหลาย อาทิ ชุดสุขภัณฑ์ก๊อกนํ้าและอ่างล้างหน้าที่มีลวดลาย
พลิ้วไหวสอดคล้องกัน พร้อมนํา COTTO ก้าวสู่แบรนด์ไทยชั้นนํา           
ในระดับโลก โดยร่วมแสดงสินค้าในงานมิลานแฟร์ที่ประเทศอิตาลี  
ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุและการออกแบบ
ตกแต่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับนานาชาติ
 • พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในการผลิต
กระเบ้ืองเซรามิก อาทิ การปรับสูตรการผลิตที่สามารถลดพลังงาน      
ที่ใช้ในการเผากระเบื้อง

การดําเนินธรุกจิตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 • จัดการของเสียจากกระบวนการผลิต โดยนํามาเป็นเชื้อเพลิง
หรือวตัถดุบิทดแทน หรือนาํไปใช้ซํา้ในกระบวนการผลิต ตามนโยบาย 
Zero Waste to Landfill

 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนา
โรงงานที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการต่าง ๆ
 • ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระดับสากล ได้แก่ 
World Business Council for Sustainable Development ¯Cement 
Sustainability Initiatives: WBCSD¯CSI
 • ดําเนินกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เพ่ือดูแลการผลิตให้      
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเนือ่ง โดยใช้ตวัชีว้ดัการดาํเนินงานเทยีบกบัองค์กรสากล อาทิ 
ข้อกาํหนดอตุสาหกรรมสเีขยีวของกระทรวงอตุสาหกรรม ข้อกาํหนด 
การตรวจประเมินประสิทธิผลด้านส่ิงแวดล้อม และแนวทาง Green 
SCOR (The Supply Chain Operation Reference) จากหน่วยงานสากล 
 • ปรบัปรุงกระบวนการผลติสุขภณัฑ์ของบรษิทัสยามซานทิารแีวร์ 
จํากัด ให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยติดตั้ง High Pressure Casting 
Machine ที่สามารถขึ้นรูปสุขภัณฑ์โดยปราศจากแม่พิมพ์ ลดการใช้
พลังงานจากกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ได้ 8,900 กิกะจูลต่อปี และ       
ลดของเสียจากแม่พิมพ์ที่หมดอายุได้ 1,300 ตันต่อปี
 • ต่อยอดแนวทางปฏิบตัทิีเ่ป็นเลิศและโครงการด้านการประหยัด
พลงังานไปยงัโรงงานอืน่ ๆ  โดยสามารถประหยดัพลงังานจากการเผาไหม้
ก๊าซธรรมชาติได้ 87,000 กิกะจูลต่อปี จาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
เปล่ียน Burner เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้ 
ก๊าซธรรมชาติ โครงการนําลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการเผาไหม้
ในเตาเผากระเบื้องกลับมาใช้งานในกระบวนการผลิต และโครงการ
ใช้สารเคลือบสะท้อนรังสีความร้อน เพื่อลดการสูญเสียความร้อน     
ผ่านผิวเตา
 • ถ่ายทอดมาตรฐานด้านความปลอดภัยในรปูแบบต่าง ๆ ให้แก่
ธุรกิจเซรามิกในต่างประเทศ ได้แก่ ระบบจัดการความปลอดภัย           
การติดตัง้การ์ดครอบเคร่ืองจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพ และการดูแลอุปกรณ์
ด้านความปลอดภัย
 • ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรโดย           
ผู้บริหารผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสนทนาและสังเกตการทํางาน
เพื่อความปลอดภัยโดยผู้บริหาร

ศานิต เกษสุวรรณ
กรรมการผู้จัดการ Precast Concrete Business

Precast Concrete Panel นวัตกรรมผนังสําเร็จรูป ติดตั้งง่าย

ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง
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  2556 2555 2554 2553 2552
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน  51,321  46,423 43,257 38,178 31,339
สินทรัพย์ 1  192,063  176,837 176,036 165,087 165,964
หนี้สิน 1  109,273  99,968 95,337 93,875 96,998
ส่วนของผู้ถือหุ้น  82,790   76,869 80,699 71,212 68,966

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน

รายได้จากการขาย  209,997  203,539 192,929 144,317 101,115
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  202,921  206,946 192,642 138,380 89,407
กําไรสําหรับปีก่อนรายการท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา 2  11,292  2,690 9,762 12,641 12,681
กําไรสําหรับปี 3  11,292  2,690 11,190 22,609 12,556
EBITDA 4  20,342  8,628 14,394 16,024 19,482

ข้อมูลทางการเงิน
(ล้านบาท)

1 ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
2 กําไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน และอ่ืน ๆ - สุทธิจากภาษีเงินได้
3 กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
4 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ที่ปรึกษาทางการเงิน และอยู่ระหว่างการประมูลผู้รับเหมาก่อสร้าง
และการจัดหาเงินกู้
 • ร่วมทุนกับบริษัท A. Schulman, Inc. ในสัดส่วนการถือหุ้น      
ร้อยละ 87 จดัตัง้บรษิทัเอสซจี ีไอโค พอลเิมอร์ จาํกดั เพือ่ดาํเนนิธรุกจิ
คอมพาวด์ชนิดขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
พลาสติกชิ้นงานขนาดใหญ่ อาทิ  ถังนํ้า เฟอร์นิเจอร์ และเรือคายัค 
การร่วมทุนดังกล่าวช่วยขยายตลาดไปยังภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา  
ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม
 • เข้าซือ้หุน้ท้ังหมดของบริษทั NSL Chemicals (Thailand) Pte Ltd. 
ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ 
จํากัด ทําให้สัดส่วนหุ้นในบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด เพ่ิมขึ้น      
จากร้อยละ 26.01 เป็น 48.84
 • ขยายธรุกจิโพลเิอทลินีคอมพาวด์ชนดิพเิศษ เพือ่ผลติท่อก๊าซ
ในประเทศออสเตรเลีย
 • เพิม่กาํลงัการผลิตเมด็พลาสติกโพลเิอทิลนีคอมพาวด์สาํหรับ
ผลิตท่อ 16,000 ตันต่อปี เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนคอมพาวด์ชนิดขึ้น
รูปแบบหมุนเหวี่ยง 8,400 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนผง
ชนิดขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง 7,600 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
 • พัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการท่ีหลากหลาย อาทิ อุปกรณ์การแพทย์ ท่อ เคร่ืองใช้
ไฟฟ้า รถยนต์ และบรรจุภัณฑ์ ทําให้ปริมาณการขายสินค้าที่มีมูลค่า
เพิ่มสูง (HVA) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 50 ของปริมาณ        
การขายสินค้าท้ังหมด 
 • พัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีของบริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด       
อาทิ Service Solution สําหรับการเคลือบเตาเผาประหยัดพลังงาน       
การขายสิทธิก์ารผลิตโพลิเอทิลนีชนิดความหนาแน่นสงูสาํหรับโรงงาน
ขนาดใหญ่ โดยมีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีรวม 113 ล้านบาท

ผลการดําเนินงาน

 ปี 2556 ธุรกิจเคมีภัณฑ์เร่ิมปรับตัวดีขึ้นหลังการชะลอตัว            
อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2555 และสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ         
ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยของเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนและโพลิโพรไพลีน 
อยู่ที่ 1,488 และ 1,519 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และ
ร้อยละ 4 ตามลําดับ ในขณะท่ีราคาแนฟทาซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักอยู่ที่ 
922 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลงลดร้อยละ 3 จากปีก่อน ตามราคา              
นํา้มนัดบิทีล่ดลงจากอุปทานในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเพิม่ขึน้ ทําให้
ส่วนต่างราคาโดยรวมระหว่างสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย 209,997 ล้านบาท               
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน เป็นผลจากการหยุดซ่อมบํารงุของบริษัท
มาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด ในไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม EBITDA 
เท่ากับ 20,342 ล้านบาท และกําไรสําหรับปีเท่ากับ 11,292 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 136 และร้อยละ 320 จากปีก่อน ตามลําดับ เนื่องจาก
ส่วนต่างราคาโดยรวมระหว่างสินค้าและวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น 

การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ 
 • บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (CAP) อยู่ระหว่าง         
ดําเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้น อาทิ โครงการขยายกําลัง
การผลิตของโรงงานโอเลฟินส์ และโครงการก่อสร้างโรงงานผลิต        
ยางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมสูง (HVA) ร่วมกับทาง      
บริษัทมิชลิน นอกจากน้ี บริษัท PT Petrokimia Butadiene Indonesia  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CAP ได้เปิดดําเนินการผลิตบิวทาไดอีนเป็น     
แห่งแรกในประเทศอินโดนีเซีย 
 • โครงการศกึษาการลงทนุในธรุกจิปิโตรเคมคีรบวงจรแห่งแรก
ในประเทศเวียดนาม ร่วมกับบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด 
(มหาชน) และผู้ร่วมทุนจากประเทศเวียดนามและประเทศกาตาร์         
ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายก๊าซอีเทนระยะยาวและการสํารองเงิน      
ล่วงหน้าสําหรับการเวนคืนที่ดินของโครงการ นอกจากน้ี ได้แต่งต้ัง     

“เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้พัฒนางานวิจัยให้เกิดผลลัพธ์

ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในความสําเร็จ

ล่าสุดที่น่าภาคภูมิใจคือ การพัฒนาเคร่ืองมือ

ทางการแพทย์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัด

โรคพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ อันเกิดจากการ

ผสานองค์ความรู้ทางวัสดุพลาสติก และการออกแบบ

เครื่องมือร่วมกับแพทย์ผู้ใช้ ทําให้การผ่าตัดท่ีซับซ้อน

เป็นเร่ืองง่าย ลดเวลาการผ่าตัดลงหน่ึงในสาม รวมท้ัง

ช่วยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงจากเดิมถึงหนึ่งในสี่

ส่งผลให้ผู้รับการรักษาสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว 

และเข้าถึงผู้ป่วยได้จํานวนมากขึ้นด้วยราคาท่ีตํ่าลง”

ยุทธนา เจียมตระการ
หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Compound & Formulation
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด

เครือ่งมอืผ่าตดัโรคพงัผดืรดัเส้นประสาทข้อมอื นวัตกรรมพลาสติก

สาํหรบัวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ในการผ่าตดั เพ่ิมโอกาสการเข้าถงึการรกัษาเพือ่คุณภาพชีวติทีด่ขีึน้

ด้านทรัพยากรบุคคล
 • ยกระดบัการบรหิารจดัการองค์กรให้มุง่สูค่วามเป็นผูน้าํธรุกจิ
อย่างยัง่ยืนในอาเซียน โดยใช้ระบบประเมินผล Enterprise Performance 
Management System (EPMS) เช่ือมโยงทิศทาง กลยุทธ์ และ                   
เป้าหมาย ทั้งระดับกลุ่มธุรกิจ บริษัท หน่วยงาน และพนักงานเข้าไว้
ด้วยกันอย่างชัดเจน ทําให้พนักงานเข้าใจเป้าหมายหลักขององค์กร                       
ที่ต้องทําร่วมกัน รวมท้ังสนับสนุนการทํางานข้ามสายธุรกิจและ                            
สายบงัคบับญัชา เพือ่ขบัเคลือ่นองค์กรไปสูท่ศิทางและเป้าหมายธรุกจิ
ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • จัดตั้งสํานักการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือการดําเนินงานอย่าง      
เป็นเลศิ เป็นศนูย์กลางการเรียนรูใ้นด้านต่าง ๆ อาท ิกระบวนการผลติ 
เทคนคิการซ่อมบาํรุงการปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั รวมถงึการบรหิาร
และการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา       
องค์ความรู้และทักษะความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง       
รองรับการเติบโตของธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ

ด้านนวัตกรรม
 • จดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิในการวิจยัและพัฒนาทางด้านเคมใีน
ประเทศอังกฤษ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
และพัฒนาบุคลากรในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเคมีและ
พลาสติก 
 • จดสทิธบิตัรจํานวน 49 ฉบับ ในสาขาวิทยาการท่ีเกีย่วข้องกับ
เคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 • ขายสิทธิ์ในการผลิตโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง     
สําหรับโรงงานท่ีมีกําลังการผลิตขนาดใหญ่กว่า 350,000 ตันต่อปี      
ร่วมกับบริษัทมิตซุย เคมิคอลส์ ประเทศญี่ปุ่น
 • ร่วมกบัมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษทั Pacific Healthcare 
และสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ออกแบบและผลิตเครื่องมือผ่าตัด
ด้วยพลาสติกโพลิโพรไพลีน สําหรับรักษาโรคพังผืดรัดเส้นประสาท
ข้อมอื ช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตดัลงหนึง่ในสาม และลดขนาดแผล
ลงถึงหนึ่งในสี่ ทําให้การผ่าตัดที่เคยซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น      
และเข้าถึงผู้ป่วยได้จํานวนมากขึ้นด้วยราคาที่ถูกลง

การดําเนินธรุกจิตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื

 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลกและ            
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ              
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต อาทิ 
  - พัฒนาการซ่อมบํารุงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคํานึง 
ถึงผลกระทบทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
อาทิ การลดของเสียจากการซ่อมบํารุง การควบคุมการระบาย              
สารอินทรีย์ระเหยง่ายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และการควบคุม           
การใช้นํ้าในการซ่อมบํารุง
  - ลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 43,000 กิกะจูลต่อปี หรือ
คิดเป็นเงินประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี จากการปรับปรุงหน่วย             
แยกตะกอนในกระบวนการผลิตของบริษัทสยามมิตซุย พีทีเอ จํากัด 
  - ลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 130,000 กิกะจูลต่อปี               
หรือคิดเป็นเงินประมาณ 85 ล้านบาทต่อปี จากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบหอหล่อเย็น ระบบผลิตไอน้ํา และระบบ            
หอเผาของบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด
  - ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน  ISO 
50001 ของบริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด และบริษัทมาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จํากัด
 • พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ              
สิ่งแวดล้อม ทําให้มีรายได้จากการขายสินค้า SCG eco value เพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 16 เป็นร้อยละ 39 ของรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด
ของเอสซีจี เคมิคอลส์ อาทิ
  - ระบบไม้ตกแต่งผนังทําจากผลิตภัณฑ์ไวนิลที่ช่วยป้องกัน
ความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน และลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 45
  - ผลติภณัฑ์โพรไพลีนทีส่ามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จากกระบวนการผลิตได้อย่างน้อยร้อยละ 10
  - แผ่นอะคริลิกชนิดพิเศษที่ช่วยประหยัดพลังงานในการ         
ขึ้นรูปด้วยความร้อนอยา่งน้อยร้อยละ 8
  - เม็ดพลาสติกพีอีที สําหรับผลิตขวดน้ําดื่มเกรดพิเศษ ซึ่งมี
วัตถุดิบจากพืชอย่างน้อยร้อยละ 5
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“เอสซีจี เปเปอร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ภายใต้แนวคิด ‘Thinking Forward for 

Sustainability คิดไกล...เพ่ืออนาคต’ ด้วยการ

วิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนได้มาใช้ประโยชน์

ได้อย่างหลากหลาย อาทิ เยื่อและกระดาษ

สําหรับบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัย 

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนา Dissolving Pulp ซ่ึงเป็น

วัตถุดิบในการผลิตเส้นใยเรยอน (Rayon/Viscose) 

ของอุตสาหกรรมส่ิงทอ ทําให้สามารถใช้วัตถุดิบไม้

ได้อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับความ

เป็นอยู่ของมนุษย์ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น”

พันเทพ สุภาไชยกิจ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

ชุดเคร่ืองนอนเส้นใยพิเศษท่ีผลิตจาก Dissolving Pulp นวัตกรรม

เยื่อฟอกขาวความบริสุทธิ์สูงจากไม้ยูคาลิปตัส วัตถุดิบสําคัญ

ในการผลิตเส้นใยเรยอนของอุตสาหกรรมส่ิงทอ

ผลการดําเนินธุรกิจ

 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขายรวม 59,135 ล้านบาท          
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เทียบกับปี 2555 จากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์
กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น มี EBITDA เท่ากับ           
9,473 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน และมีกําไรสําหรับปี 
3,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อน โดยรวมอยู่ในระดับคงที่
เมื่อเทียบกับปีก่อน
 กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Packaging Chain): 
ปริมาณขายรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 จากปีก่อน ตามความต้องการใช้
กระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในอาเซียนที่เพิ่มขึ้นจากการ      
ขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจ 
 เยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain): ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้น       
ร้อยละ 7 เทียบกับปี 2555 อันเป็นผลมาจากปริมาณขายเยื่อเพิ่ม          
สูงขึ้น ในขณะที่กระดาษพิมพ์เขียนปริมาณขายรวมลดลง เน่ืองจาก
กําลังการผลิตส่วนเพ่ิมที่มีเข้ามาในประเทศเป็นจํานวนมากและ
ปริมาณความต้องการในประเทศที่ลดลง

การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ
 • เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 75 ในบริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด และบริษัท                  
โอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย ซึ่งมี
กําลังการผลิต 121,000 ตันต่อปี
 • เข้าซ้ือหุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท PT Primacorr Mandir i                       
นับเป็นก้าวแรกของเอสซีจี เปเปอร์ ในการเข้าสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์          
ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งการ        
บริโภคภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ ทําให้ธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์มีกําลังการผลิตรวมทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ 
ในอาเซียนรวมทั้งสิ้น 1,013,000 ตันต่อปีในปลายปี 2556
 • บรรลุข้อตกลงให้บริษัท Nippon Paper Industries Co., Ltd. 
ประเทศญ่ีปุ ่นเข้าร่วมทุนร้อยละ 30 ในธุรกิจเย่ือและกระดาษ                 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาสินค้าใหม่ การตลาด และ
ช่องทางจัดจําหน่าย ท่ีมุ ่งเน้นสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง        
(HVA) มุ่งสู่การเป็นผู้นําธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน

ด้านทรัพยากรบุคคล
 • จัดตั้งบริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความชํานาญ ด้วยการสร้างระบบการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติ โดยจัดอบรมท้ังด้านเทคนิคการผลิตเยื่อกระดาษ 
บรรจภุณัฑ์ ฯลฯ และวิชาชพีอืน่  ๆ ตามสายงานใหักบัพนกังานทกุระดบั 
รวมท้ังบรหิารจดัการองค์ความรูต่้าง ๆ  อนัเป็นส่วนสนบัสนนุการสร้าง
นวัตกรรมและมุ่งสู่การดําเนินงานที่เป็นเลิศ
 • สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสถาบันการศึกษา และผู้ผลิต
อุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านเทคนิคการผลิตต่าง ๆ  รวมทั้งจัดหา          
อุปกรณ์ทดลองและโปรแกรมจําลองสถานการณ์สําหรับการเรียน        
การสอน (SPEC Simulation Program) เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงาน                          
เกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • ให้ความสําคัญในการปลูกจิตสํานึกด้านความปลอดภัย           
ของพนักงานทุกระดับทั้งในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวัน                
ผ่านการรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย “Safe Drive Save Lives            
ขับขี่ปลอดภัยเพื่อชีวิตและครอบครัว”  

ด้านนวัตกรรม
 • พฒันาเทคโนโลยกีารพมิพ์ระบบออฟเซตและการพมิพ์ระบบ
ดิจิตอลสําหรับบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า          
และบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง                
มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นผู้นําธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
 • ผลิตกระดาษท่ีสัมผัสอาหารโดยตรง ท่ีมีความปลอดภัยสูง      
ตั้งแต่ขั  ้นตอนการเลือกวัตถุดิบ ความสะอาดในกระบวนการผลิต       
และความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์ จนเป็นกระดาษสําหรบับรรจุภณัฑ์

อาหารรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
(Good Manufacturing Practice) รวมท้ังได้รับการรับรองตาม        
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารโดยตรง ท้ังในประเทศไทย ยุโรป 
และสหรัฐอเมริกา 
 • พัฒนาสายพันธุ ์ยูคาลิปตัส และใช้เทคโนโลยี Photo-
autotrophic จําลองสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของพืช เพื่อ            
คัดเลือกสายพันธุ ์ที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน อาทิ                 
ทนแล้ง ทนดินเค็ม ทนดินด่าง ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยลด
ระยะเวลาการปลูกทดสอบในพื้นท่ีจริงจาก 4 ปี เหลือเพียง 2 ปี          
เพื่อรับมือกับสภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ผลิต Dissolving Pulp จากไม้ยูคาลิปตัสป่าปลูก โดยปรับปรุง
กระบวนการผลิตเย่ือสําหรับกระดาษเดิม ให้เหมาะสมกับการผลิต 
Dissolv ing Pulp ที่ เป ็นวัตถุดิบในการผลิตเส ้นใยเรยอนของ         
อุตสาหกรรมส่ิงทอ มีคุณสมบัติ เบาสบาย ดูดซับความช้ืน                       
ระบายอากาศและความร้อนได้ดี อีกทั้งดูแลรักษาง่ายและทนต่อ                             
สารซักฟอก
 • พัฒนากระดาษทําผิวกล่องสีขาวให้มีคุณภาพ 2 ระดับ เพ่ือ
รองรับความต้องการของตลาด ได้แก่ กระดาษทําผิวกล่องสีขาว 
คุณภาพสูง มีความแข็งแรง รับนํ้าหนักการเรียงซ้อนได้ดี ช่วยป้องกัน
ความเสียหายจากการขนส่ง เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมห้องเย็น        
และกระดาษทําผิวกล่องสีขาว คุณภาพปานกลาง ผลิตจากกระดาษ
รีไซเคิลร้อยละ 100

การดําเนินธรุกจิตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน

 • มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด “Thinking 
Forward for Sustainabil ity คิดไกล...เพ่ืออนาคต” ตอบสนอง                      
ความต้องการท่ีไม่สิ้นสุดอย่างย่ังยืน ภายใต้ข้อจํากัดของทรัพยากร   
ที่เปลี่ยนแปลงไป
  - Green Product ผลิตภัณฑ์ต้องมาจากต้นยูคาลิปตัส 
ทรัพยากรย่ังยืนที่ไม่มีวันหมดไป สามารถผ่านระบบการจัดการ             

ของเสีย (Waste Management) ท่ีรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ง่าย                
ช่วยลดปริมาณขยะบนโลกและสานต่อสู ่ความย่ังยืนในอนาคต           
รวมท้ังเพ่ิมคุณค่าแก่ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ผ่านคุณค่าหลัก 3 ด้าน
ที่ผู ้บริโภคในปัจจุบันและอนาคตต้องการ ได้แก่ มีสุขภาพท่ีดี            
(Good Health) อยู่ดีมีสุข (Enjoy Living) และสะดวกใช้งานมากยิ่งขึ้น 
(More Convenience)
  - G reen  P rocess  ใส ่ใจด ้านส่ิงแวดล ้อมตลอดสาย               
กระบวนการผลิต (Green Value Chain) ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยี        
ที่ทันสมัยและดีที่สุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง 
จัดการพลังงาน ของเสีย รวมถึงบําบัดนํ้าทิ้งไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ       
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล          
ในกระบวนการผลิตให้คุ ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้                   
เศษเปลือกไม้ที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิตเยื่อ หรือเศษวัสดุเหลือใช้ อาทิ 
ตะกอนจากบ่อบําบัดนํ้า Waste Reject ที่ได้จากการรีไซเคิลกระดาษ                  
และตะกอนจากบ่อบําบัดที่สามารถนําไปเพิ่มประโยชน์ โดยผ่าน       
กระบวนการหมักเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  - Green Mind เสริมสร้างจิตสํานึกให้พนักงานและผู้บริโภค         
ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชนให้มีมาตรฐาน               
เป็นต้นแบบในการสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน และ           
เป ิดเป็นศูนย์การเรียนรู ้ให ้กับบุคคลภายนอก อาทิ โครงการ              
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของบริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ 
จํากัด (มหาชน) สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูที่ดิน       
ให้สามารถปลูกพืชสวนครัว สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกใน       
ชุมชน พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู ้ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง กิจกรรม        
SCG Paper Green Academy พัฒนาเยาวชนรอบโรงงานให้มีใจ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

  2556 2555 2554 2553 2552
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน  21,782  19,927 16,963 16,088 13,121 
สินทรัพย์ 1  65,169 58,439 52,463 50,127 47,942 
หนี้สิน 1  26,133 22,656 19,936 19,957 19,780 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  39,036 35,783 32,527 30,170 28,162 

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน

รายได้จากการขาย  59,135 57,430 54,839 51,714 42,729 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  54,731 53,127 50,461 46,972 39,740 
กําไรสําหรับปีก่อนรายการท่ีไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา 2  3,587 3,560 3,331 3,490 2,286 
กําไรสําหรับปี 3  3,587 3,560 3,331 3,490 2,286 
EBITDA 4  9,473 8,844 8,811 9,129 7,901

1 ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
2 กําไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน และอ่ืน ๆ - สุทธิจากภาษีเงินได้
3 กําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
4 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงิน
(ล้านบาท)
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา รายงานคณะกรรมการกิจการสังคม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สําคัญ ได้แก่ 

การเสนอแนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี

ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

อย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและ 

ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งการ

พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2557

 ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีการประชุม

รวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 96 สรุปสาระ

สําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2556 ได้ดังน้ี

1. นโยบายด้านบรรษัทภิบาล

 เพือ่ส่งเสรมิบรรษัทภบิาลเอสซีจ ี ให้เข้มแขง็ยิง่ขึน้และสนับสนุน

การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล          

และสรรหาได้นําเสนอแนวนโยบายด้านบรรษัทภิบาลเพ่ิมเติม                 

ในปี 2556 ได้แก่ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายส่งเสริม      

เรื่องจรรยาบรรณของคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) นโยบาย

จํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะดํารงตําแหน่ง

กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และการเปิดเผย

นโยบายในการส่งเสริมผูถ้อืหุน้ทกุกลุ่มรวมถึงผู้ถอืหุน้สถาบันในการ

เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ยังได้      

ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร           

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย แนวปฏิบตัิ

สากล แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

 ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เห็นชอบ

ให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี           

ในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ

• การเปิดเผยข้อมลูของบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการให้ชัดเจน ครบถ้วน และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ         

การประชุมผูถ้อืหุ้นทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของ

บริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม

• การแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ           

ในการเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล และให้ผู้รับมอบฉันทะ

จากผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้

ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้

• การสนับสนุนให้ผู ้ถือหุ ้นมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม         

ทําน ุบํารุงศาสนสถาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย

• การเพ่ิมช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทสําหรับผู้มีส่วนได้เสีย             

ในการแจ้งข้อร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือ         

ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั จรรยาบรรณเอสซจีี

และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั หรือเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัจรรยาบรรณ

คู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)

• การเปิดเผยข้อมูลการถือหุน้และการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้น

ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในเว็บไซต์ของบริษัทและ

รายงานประจําปี

• การเปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทบนเว็บไซต์

ของบริษัท

• การเปิดเผยอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและบทบาท

หน้าท่ีของประธานกรรมการ 

• การจัดให้มีหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate 

Compliance Unit)

• เปิดเผยชื่อ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท

• การเพ่ิมพูนความรู้และแลกเปล่ียนความคิดเห็นและมุมมอง        

ด้านบรรษัทภิบาลของกรรมการบริษัทกับองค์กรภายนอก อาทิ 

การจัดเสวนาระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงกับ

ผูเ้ชีย่วชาญภายนอกด้านกฎหมายและการควบรวมกิจการเก่ียวกบั

บทบาทของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการควบรวมกิจการ

3. การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีครบวาระ

ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีมี 

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับ              

การเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ              

ทีค่รบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 

อยา่งรอบคอบแล้ว เห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออก

ตามวาระ รวม 4 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา 

อรรถวิภัชน์ นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน กลับเข้า

เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

สุเมธ  ตันติเวชกุล

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 เอสซจีใีห้ความสาํคญัต่อการดาํเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันา

อย่างยัง่ยนื รวมถึงการส่งเสริมสนบัสนนุ และสร้างความเข้มแขง็ให้กบั

สังคมและชุมชน โดยนําประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคมและชุมชน       

มาดําเนินการและพัฒนาให้เป็นโครงการต้นแบบในมิติต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง อาทิ การเปลี่ยนทัศนคติของชุมชน การดําเนินงานแบบ         

มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การทําธุรกิจเพื่อสังคม   

การเผยแพร่ผ่านศนูย์เรยีนรู ้ โครงการต้นแบบเหล่านีจ้ะเป็นองค์ความรู้

ที่องค์กร หรือโครงการต่าง ๆ สามารถนําไปปรับใช้และขยายผล             

ต่อยอดได้ โดยมีโครงการที่เอสซีจีได้ร่วมพัฒนาประกอบด้วย 

• โครงการเอสซีจี รักษ์นํ้าเพื่ออนาคต  ดําเนินงานมาต้ังแต่ปี 2546 

เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ํา ตั้งแต่ต้นนํ้า              

ถงึปลายน้ํา ผ่านโครงการสร้างฝายชะลอน้ํารวมท้ังส้ิน 62,812 ฝาย 

เป็นการฟื้นฟูป่า กักเก็บนํ้าไว้ใช้ในภาคการเกษตร ไปจนถึง            

การบําบัดนํ้าก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยโครงการ          

ดังกล่าวเป็นการพัฒนาให้ชุมชนรวมกลุ่มกันได้ มีการต่อยอด        

ให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทําให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน       

เกิดการสร้างงานและกลุ่มอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน               

รวมท้ังการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายในการขยายผลไปยัง

พื้นที่อื่น ๆ

• โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการฟื ้นฟูพื้นท่ีดินเค็ม         

ซึ่งเอสซีจีได้ริเร่ิมสนับสนุนศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2551 เพ่ือนําวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมาช่วยวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและพืชเศรษฐกิจที่ให้

ผลผลิตดีบนพ้ืนที่ดินเค็ม จนปัจจุบันสามารถฟื้นฟูพื้นท่ีดินเค็ม      

ในภาคอีสานได้มากกว่า 42,000 ไร่ เกษตรกรสามารถประกอบ

อาชีพตามวิถีชีวิตและสามารถเพ่ิมพูนรายได้ผ่านการทําอาชีพ

เสริมอื่น ๆ รวมถึงต่อยอดไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเป็น

เครือข่ายในการขยายผลความรูก้ารแก้ไขปัญหาดินเคม็ไปสูส่งัคม

ในวงกว้างมากขึ้น

• โครงการวิจัยโมเดลใหม่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซ่ึงเอสซีจี

ได ้ เริ่มสนับสนุนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย                         

(ทีดีอาร์ไอ) เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 เพ่ือศึกษาวิจัย

สร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต (Competitiveness) โดย          

เช่ือว่าผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของ 

ภาคธุรกิจและการปรับเปล่ียนนโยบายของภาครัฐในการพัฒนา

เศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งในอนาคตต่อไป

• โครงการเทศกาลนิทานในสวน เป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัย           

ด้วยหนังสือ รณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเสริมสร้างพัฒนาทาง

สมองเด็กให้มีสมาธิ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์        

ผ่านการเล่านิทาน โดยดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

• โครงการปันโอกาส วาดอนาคต ส่งเสรมิให้พนกังานเอสซจีดีาํเนนิ

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ        

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  โดยจัดทําโครงการ

ต่อเนื่องมา 7 ปี มีพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 18,069 คน                 

รวม 1,182 โครงการ ครอบคลุมทุกจังหวัด 

 นอกจากการพัฒนาโครงการต้นแบบตามข้างต้นแล้ว เอสซีจี         

ยงัให้การสนบัสนนุกิจกรรมทัง้ด้านการศกึษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และสาธารณสุข โดยการสนับสนุนตรง ผ่านมูลนิธิและองค์กร        

สาธารณกุศลต่าง ๆ มากกว่า 140 โครงการ ท้ังนี้ เอสซีจีคาดหวัง         

และปรารถนาจะเห็นสังคมไทยพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้า และ         

เชื่อมั่นว่าคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคม                     

มีความสําคัญในการต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ดังน้ัน เอสซีจี

จงึมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพสงัคมด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็น

ส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง      

ในทุก ๆ  ด้านต่อไป

ในนามคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เสนาะ  อูนากูล

ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 เอสซีจีดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม โดย        

ยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน              

ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณท่ีได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมบนพ้ืนฐานแห่งประโยชน์สุข

อย่างสมดุลและยั่งยืน

 เอสซจีถีอืว่านโยบายด้านบรรษทัภบิาลของเอสซจี ีเป็นส่วนหนึง่

ของนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนด        

ให้มีการติดตามและประเมินผลเป็นประจําทุกปี และมีการปรับปรุง

แก้ไขให้มีความทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังน้ี คณะกรรมการ

บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา              

ทําหน้าที่กํากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ตลอดจนพิจารณา

แนวโน้มและความเคลื่อนไหวในระดับสากล อาทิ หลักปฏิบัติของ

บริษัทชั้นนําของโลกท่ีได้รับการยอมรับในด้านบรรษัทภิบาล                    

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนําของโลก เพื่อเปรียบเทียบกับ       

สิ่งที่ปฏิบัติอยู่และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รวมถึงประเมิน       

ผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และทบทวน        

นโยบายดังกล่าวเป็นประจําทุกปี นอกจากน้ี ยังมีการทบทวน        

กฎบัตรของคณะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้

สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติสากล ตลอดจนแนวปฏิบัติของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ       

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งคณะกรรมการ

บริษัทยังได้กําหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่ง          

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ให้แนวนโยบาย             

ในการพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับใช้ให้

เป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์ และเตรียมความพร้อมเพื่อ       

รับมือกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน อันเป็นผลจากการ

จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ การปฏิบัติตามแนวทางการ        

กํากับดูแลกิจการท่ีดีของอาเซียนที่เรียกว่า ASEAN CG Scorecard
 ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ         

ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้ปรับปรุงกฎบัตรของ          

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ

ขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ

สากล หลกัการกาํกบัดแูลกิจการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG 

Scorecard และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์เอสซีจี

 สําหรับปี 2556 เอสซีจีได้รับรางวัลจากนิตยสาร Corporate 

Governance Asia 5 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเย่ียมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO)

 2. รางวัลผูบ้รหิารการเงินยอดเยีย่มแห่งเอเชยี (Asia’s Best CFO)

 3. รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมยอดเย่ียม 

(Best CSR)

 4. รางวัลบริษัทไทยยอดเย่ียมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best 
Investor Relations Company (Thailand))

 5. รางวัลความเป็นมืออาชีพยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

(Best Investor Relations Professional)
 นอกจากน้ี บริษัทยังได้คะแนนจากการประเมินการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริม       

ผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies 2013 ในระดบั “Excellent CG Scoring” 

ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2013) 

“รางวัลยอดเยี่ยม” ประจําปี 2556 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ 

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล SET Awards 2013 จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร ในสาขารางวัลบริษัท 

จดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate 

Social Responsibility Awards) โดยเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ        

(SET Award of Honor) เนื่องจากมีความเป็นเลิศในสาขาดังกล่าว        

ต่อเนื่องถึง 6 ปี

จรรยาบรรณเอสซีจี
 จรรยาบรรณเอสซีจีฉบับปรับปรุงเมื่อปี 2550 ได้กําหนดแนว

ปฏิบัติของแต่ละธุรกิจ เสริมด้วยตัวอย่างที่ชัดเจน รวมท้ังกําหนด

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล

หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย                

กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบาย                 

ต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy) โดยมีคณะทํางานกําหนด

นโยบายและให้คาํปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบตัติามจรรยาบรรณเอสซจีี 

ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ดูแลในเร่ือง

ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนท่ีเป็นผู ้บริหารระดับสูงในแต่ละ            

กลุ่มธุรกิจทําหน้าท่ีติดตามผลการดําเนินงาน ตลอดจนให้คําปรึกษา

ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี      

และรักษามาตรฐานบรรษัทภิบาลเอสซีจี ได้จัดให้มีการให้ความรู้       

และส่งเสริมการปฏิบตัใินเร่ืองจรรยาบรรณแก่พนกังานทุกคนทุกระดับ 

เน้นการสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยได้จัดทํา

คู ่มือจรรยาบรรณเป็นรูปเล่มและแจกพนักงานเข้าใหม่ทั้งเอสซีจี        

ควบคู่ไปกบัการช้ีแจงหลักการและแนวปฏิบตั ิเพือ่ให้พนกังานทุกคน

เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนําไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสําคัญในการประเมินศักยภาพของ

พนักงานเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2556 ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน         

วิดีโอคลิป (VDO Clip) จําลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามคู่มือจรรยาบรรณ

เอสซีจี เพ่ือสื่อสารให้เข้าใจง่าย และเน้นแนวทางปฏิบัติงานใน            

ชีวิตประจําวัน รวมท้ังส่งจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่าน

ช่องทางอีเมล์ของพนักงานทุกคน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ภายใน           

ต่อเนื่องจากปี 2555

 นอกจากนี้ เอสซีจียังได้กําหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความ

คิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ และร่วมตอบคําถามท่ีเกี่ยวข้อง

กับจรรยาบรรณเอสซีจี  ตลอดจนให้คําปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับ                     

จรรยาบรรณเอสซีจีบนเว็บไซต์ภายใน เร่ือง “จรรยาบรรณเอสซีจี”  

และ “ระบบให้คําปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี” และการปฏิบัติงาน       

ของสํานักงานตรวจสอบยังเน ้นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เพื่อส่งเสริมให้ทุกธุรกิจของเอสซีจีปฏิบัติตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณเอสซีจีอย่างต่อเนื่อง 

 เอสซีจีเช่ือมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี และจรรยาบรรณ        

เอสซีจีเป็นแนวทางบริหารองค์กรท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้ให้       

ความสําคญัในหลักการและแนวทางปฏิบตัทิีเ่กีย่วกับความรับผดิชอบ

และเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ดงัเช่น การกาํหนดอย่างชัดเจน

เกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็น

อสิระ และการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั การเปิดเผยข้อมลู

อย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเส่ียงท่ี

รอบคอบ รัดกุม เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ 

ได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงาน

ประจําปี แบบ 56-1 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ

เอสซีจี เป็นต้น เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ       

เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผูท้ีแ่จ้งข้อมลู
หรอืให้เบาะแสเกีย่วกบัการทจุรติ หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบาย            
ต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy)
 เอสซีจีให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด 

โดยได้ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้ความ

สําคัญในเร่ืองความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้พนักงาน

และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ       

ความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การทําธุรกรรม

ทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติ

ตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในการ

ดําเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความ       

เชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือ 

ให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทําให้ผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้ให้ข้อมูลได้รับความ             

เดือดร้อนเสียหาย เอสซีจีจึงได้กําหนดกลไกสําหรับคุ้มครองและ

บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูล             

ที่ถูกกระทําโดยไม่เป็นธรรม อาทิ ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดย

สาํนกังานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบดแูลรกัษาความปลอดภยั

ของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ และ      

ใช้ Password 2 ชั้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

 ในปี 2556 เอสซีจีได ้เพ่ิมช่องทางสําหรับผู ้มีส ่วนได้เสีย         

ภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียน หรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต

หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคับ จรรยาบรรณเอสซีจี

และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน หรอืเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัจรรยาบรรณ

คูธ่รุกจิเอสซจี ี(SCG Supplier Code of Conduct) โดยสามารถร้องเรยีน

ผ่านเวบ็ไซต์ www.scg.co.th ใน “ระบบรบัข้อร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส 

เอสซีจี” (SCG Whistleblower System) หรือรายงานตรงต่อบริษัท          

โดยผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพิ่มเติม

จากการรับข้อร้องเรียนด้วยวาจา จดหมาย อีเมล์ และช่องทาง        

เว็บไซต์ภายในจากพนักงาน เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม
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กระบวนการที่บริษัทกําหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน โดยเปิดเผย

กระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจําปีของบริษัท 

(การร้องเรียนในเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ ผู ้บริโภค

สามารถร้องเรียนได้ตามเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท)

 ในปี 2556 เอสซีจีมีข้อร้องเรียนตาม Whistleblower Policy                 

ซึง่เป็นข้อร้องเรยีนภายในจาํนวน 10 เรือ่ง โดยส่วนใหญ่ได้ดาํเนนิการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบเรื่องที่เข้าข่ายทุจริตจํานวน 2 เรื่อง            

ซึ่งมูลค่าการทุจริตไม่เป็นสาระสําคัญ และได้นํามาปรับปรุงเพ่ือ

กําหนดแนวทางการป้องกันต่อไปแล้ว

การดําเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
 ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2555 บริษัทได้ร่วมลงนาม       

แสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ร ่วมให้สัตยาบัน เพ่ือ                   

รับทราบข้อตกลงคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective 

Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุก            

รูปแบบ และดําเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชัน 

 คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้อนุมัติ

ให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม       

2556 เพื่อกําหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และการสื่อสารในเรื่อง               

การต่อต้านคอร์รัปชันให้ชัดเจน เพ่ิมเติมจากคู่มือจรรยาบรรณ      

บรรษัทภิบาล อุดมการณ์ 4 และนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย        

กลุ่มต่าง ๆ ของเอสซีจี

 บริษัทย่ืนขอคํารับรองเป็น Certified Company โดยเลือกให้         

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองเป็น Certified 

Company เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556  

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จัดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  

(Conglomerate Company)  รายแรกของประเทศไทยท่ีผ่านการรับรอง

เป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ             

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

 บริษัทให้ความสําคัญในการสื่อสารและนํานโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้ง           

ให้พนักงานทราบผ่านทาง Message from CEO ถึงพนักงานทุกระดับ  

ด้วยช่องทางเว็บไซต์ภายในของบริษัท และบุคคลภายนอกสามารถ

เข้าถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจีได้ทาง www.scg.co.th

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
 เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอํานวยความ

สะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน        

ได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และ          

ในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับ         

และเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท การเข้าร่วม

ประชุมผูถ้อืหุน้ การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอช่ือบคุคล

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็น        

ในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของ

บริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการ

กําหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลต่อทิศทาง

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและ       

ข้อบังคับของบริษัท ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวน

หุ้นท่ีถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใด        

มีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังได้       

ดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอํานวย        

ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 1. ให้ข้อมูลท่ีสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการ

ดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเร่ืองแม้ว่า        

ตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หาก      

เอสซีจีเห็นว่าเรื่องใดมีความจําเป็นที่ผู ้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะ         

เปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี และผ่านทางตลาด        

หลักทรัพย์ฯ

 2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูล 

ที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทได้จัดให้มี     

คาํชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ โดยเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าว

ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบ็ไซต์ของบรษิทัเป็นการล่วงหน้า

ประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อน         

วันประชุมมากกว่า 20 วัน นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้น      

ในการเข้าประชุม และสิทธอิอกเสียงลงมติของผู้ถอืหุน้ไว้อย่างชัดเจน

ในหนังสือนัดประชุมท่ีบริษัทจัดส่งให้

 3. ในกรณีที่ผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ

แบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม           

ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีผู ้ถือหุ ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียง                

ลงคะแนนได้ตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด ท้ังน้ี ผู ้ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ        

เอสซีจีได้ และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้น

สําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากน้ี บริษัทยังให้สิทธิ      

แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในท่ีประชุมเปิดการ

ประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระท่ีอยู่ระหว่าง         

การพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่

วาระท่ีได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมีความเห็น

เป็นอย่างอื่น

 4. เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งคาํถามเพือ่สอบถามข้อมลูในแต่ละ

วาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านอีเมล์ corporate@scg.co.th         

หรือตามที่อยู่ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

 5. ในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี             

ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวน 11 คน 

ได้แก่

 1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ

 2. นายเสนาะ อูนากูล กรรมการ

 3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ

 4. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ กรรมการอิสระ

 5. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการ

 6. นายยศ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการ

 7. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ

 8. นายชุมพล ณ ลําเลียง กรรมการ

 9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ

 10. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ

 11. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการและ

    กรรมการผู้จัดการใหญ่

 ทัง้นี ้มกีรรมการท่ีลาประชุม 1 คน คอื พล.อ.อ.กําธน สนิธวานนท์ 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงดํารงตําแหน่ง      

ครบวาระและได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัทอีก

 บริษัทได้กําหนดจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องแอทธินี คริสตัล 

ฮอลล์ ช้ัน 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน  

เช่นเดียวกบัในปี 2555 เน่ืองจากสามารถรองรับจํานวนผู้ถือหุ้นที่ให้

ความสนใจเข้าประชุมมากข้ึน ท้ังน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวกให้                

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็น

ต่าง ๆ  ให้อยูภ่ายในห้องประชมุเดยีวกนั ซึง่จะทาํให้การประชมุดาํเนนิ

ไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธภิาพ ประกอบกับเป็นสถานท่ีทีผู่ถ้อืหุน้

สามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนวิทยุ และตั้งอยู ่               

ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดแสดง

นิทรรศการเอสซีจี 100 ปี บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องประชุม               

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านต่าง ๆ  ต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดเตรียมของที่ระลึก เป็นงานปูนปั้นรูปช้าง         

ท่ีสือ่ถงึความผกูพนัของบรษิทัและผูถ้อืหุน้บนพืน้ฐานของอุดมการณ์ 

4 ของเอสซีจี ซึ่งจัดทําขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะปีนี้ให้กับผู้ถือหุ้นที่มา        

ร่วมประชุม 

 6. ในวันประชุมผู ้ถือหุ ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียน            

โดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้น

แต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทําให้ขั้นตอน      

การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 7. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจง              

รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและ         

การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดงันี้

 7.1 กําหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้น     

มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ ้น

เท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทํา         

โดยเปิดเผย ด้วยวิธีชูมือ

 7.2 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซ่ึงใช้วิธีการชูมือนั้น              

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง        

ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมท้ัง             

ลงลายมือชื่อในบัตร และเจ ้าหน้าที่บริษัทจะบันทึก          

คะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ดท่ีบัตรยืนยันการลงคะแนน 

พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วยและ             

งดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง        

เห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการ

ประชุม 

 7.3 การนับคะแนน บริษัทใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย          

และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วม

ประชุมในวาระน้ัน ๆ  และส่วนท่ีเหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียง

ที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะ     

คํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดง

เจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย 

 7.4 การนับคะแนนในแต่ละวาระนับจากการออกเสียงลงคะแนน

ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระ

นั้น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละ 

วาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู ้ถือหุ้นบางคนออกจาก       

ห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม สําหรับรายละเอียดผลการ            

นับคะแนนของแต่ละวาระน้ัน จะรวบรวมผลและแจ้งให้         

ที่ประชุมทราบได้หลังจากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละ

วาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับ
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คะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจจะขอให้           

ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อ

ให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้      

ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุม     

ทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

 8. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี จะมีกรรมการท่ีครบ

กําหนดออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

ซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตาม      

ข้อบังคับของบริษทัในกรณีทีบ่คุคลผู้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ

มีจํานวนไม่เกินกว่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง          

ครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด และกรณีที่มี

บุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจํานวนเกินกว่าจํานวน

กรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้         

ในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลให้เข้ารบั

การเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ

 ทัง้นี ้ในปี 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เสนอ

แนะให้คณะกรรมการบริษทัเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 

2555 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในข้อ 25 เพื่อให้

ผู้รับมอบฉันทะลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามประสงค์ที่ผู้ถือหุ้น 

ได้มอบฉันทะให้ และข้อ 30 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายแสดง

ความเห็นและต้ังข้อซกัถาม และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซกัถามแล้วนัน้ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอ ขอถอนวาระดังกล่าวโดย

ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี เนื่องจากเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน      

และขอนํากลับไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

 ดังน้ัน ในปี 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา               

ได้พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท           

ให้แก้ไขข้อบังคับบริษัททั้ง 2 ข้อดังกล่าว ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท         

ได้เห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556           

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) และการประเมินผลการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 มีมติอนุมัติการแก้ไข        

เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และข้อ 30 ตามที่คณะกรรมการ

เสนอ ดังนี้

 ข้อ 25. การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน

มตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นไม่ได้ เว้นแต่

เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ

 ข้อ 30. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคล 

ทีไ่ด้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกนิจาํนวนกรรมการ

ที่จะเลือกต้ังในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

 (3) บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบั

เลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกต้ังใน

ครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซ่ึงได้รบัเลือกต้ังในลําดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากัน อันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการท่ีจะ

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียง

อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการท่ีจะ

เลือกต้ังในครั้งนั้น

 ท้ังนี้ บริษัทได้มีการนําข้อความการแก้ไขข้อบังคับทั้ง 2 ข้อ           

ดังกล่าวท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นไปจดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และจะมีการใช้บังคับในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ต่อไป

 9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีคําชี้แจงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น      

และเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ             

ซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพ่ือให้

ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้ ในวาระที่ผู ้ถือหุ ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ก็ได้จัดเตรียม

บุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คําตอบภายใต้ความรับผิดชอบของ       

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท

เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

 10. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มี

การลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคน

ร้องขอ และท่ีประชุมมีมติอนุมัติด ้วยคะแนนเสียงข้างมากให้                  

ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

 11. กําหนดให้มีวาระเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือ

ชี้แจงให้ผู ้ถือหุ ้นได้ทราบจํานวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ี

กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ

บริษัทซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในหน้า 41-43 ของรายงาน        

ประจําปีนี้ด้วย

 12. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทได้พิจารณา

ตามลําดับในระเบียบวาระที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้     

ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงลําดับวาระดังกล่าว 

และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่

กําหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

 13. บรษิทัได้เปิดเผยมติการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 

ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ       

SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

 14. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน 

ประกอบด้วยข้อมูลที่สําคัญต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

และลาประชุม มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

คําถาม คําชี้แจงและความคิดเห็นที่ประชุม และจัดทํารายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่

วันประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่          

ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
(The Equitable Treatment of Shareholders)
 การสร้างความเท่าเทยีมกนัให้เกิดขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทกุรายทกุกลุม่ 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน         

หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเร่ืองท้าทายท่ีเอสซีจีคํานึงถึงและพยายาม

สร้างเคร่ืองมอืทีช่่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ

กับผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้

 การกําหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและ

เสนอชือ่บคุคล เพือ่เข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมผู้ถือหุ้น

 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียว

หรือหลายรายทีถ่อืหุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 โดยบรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้

เสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือให้คณะกรรมการ 

บรรษัทภบิาลและสรรหาเป็นผูก้ลัน่กรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณา โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัท

จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระท่ีกําหนดโดยผู้ถือหุ ้น             

ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะช้ีแจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญ                   

ผู ้ถือหุ้นประจําปีทราบ นอกจากน้ี ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้           

เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา             

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยในกรณีนี้             

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อสรรหา

รวมกับบุคคลอ่ืนตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

บริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะ

กรรมการบรษิทัพจิารณาก่อนเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณา

อนุมัติต่อไป โดยบริษัทได้จัดทําแบบฟอร์มสําหรับการเสนอวาระ        

การประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ         

ล่วงหน้า เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย ทั้งนี้ 

ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

 การกําหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) 

 เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย

 บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ        

แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ                 

ผ่านอีเมล์ ind_dir@scg.co.th ซ่ึงกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณา                   

ดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง อาทิ การตรวจสอบข้อเท็จจริง 

และหาวิธีการเยียวยาที่ เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะ                     

ที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญที่มีผล        

ต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของเอสซีจี 

กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั

เพ่ือพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น            

ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้ง        

ข้อร้องเรียนใด ๆ

 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

 คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมูล

ภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้ง 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ           

เอสซีจี และพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมท้ัง                  

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

 • ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน        

2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจําปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว 

(Blackout Period)

 • ในกรณีทีท่ราบข้อมลูใด ๆ  ท่ียงัไม่เปิดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ช่ัวโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น       

สู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

 • เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้

คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานที่เกี่ยวข้อง         

ได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้า

อย่างน้อย  1 สัปดาห์

22 23



 นอกจากน้ี คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม

มาตรการดังกล่าว โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้รายงานการ

เปล่ียนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั

ทราบทุกคร้ังที่มีการประชุม และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงาน

ประจําปี

 

 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและการดําเนินการ        

ต่าง ๆ ดังนี้

 • เอสซจีมีโีครงสร้างการถือหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มกีารถือหุน้

ไขว้กบัผู้ถอืหุน้รายใหญ่ จงึไม่ทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

และบรษิทัย่อยไว้ในรายงานประจาํปีอย่างละเอยีด รวมถงึการเปิดเผย

การถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

 • มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง

คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทําให้ปราศจาก       

การก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือ         

ผู้บริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องท่ีกําลัง

พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียน้ันก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง

เพือ่ให้การตัดสนิใจของคณะกรรมการบริษทัและผู้บรหิารเป็นไปอย่าง

ยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

 • การกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการใช้ข้อมลูภายใน

ไว้ในอํานาจดําเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษร โดยมีบทกําหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนํา

ข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์        

ส่วนตน

 • การห้ามซื้อขาย Stock Futures ที่อ้างอิงหุ้นสามัญ SCC       

สําหรับคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงาน            

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ของบุคคลดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก

บรรษัทภิบาลของเอสซีจี

 • จรรยาบรรณเอสซีจีได้กําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสําหรับ     

การห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของเอสซีจี หรือใช้เวลาทํางานในการ

ค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจํา เพ่ือ

ประโยชน์สําหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และ             

ไม่เป็นไปเพื่อประโยชนข์องเอสซีจี

 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

 ในปี 2556 เอสซีจีได้เชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

สังคมของเอสซีจี ซึ่งนอกเหนือจากเป็นการร่วมกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความ

สัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเอสซีจีให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น            

ที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น       

ส่วนน้อย โดยมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ได้แก่

 1. ชื่นชมมรดกชนชาติ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 2556 ระหว่าง        

วันที่ 12-15 กมุภาพันธ์ 2556

 2. เปิดบ้าน เอสซีจี เปเปอร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 30 

เมษายน 2556

 3. เปิดบ้าน เอสซีจี ซิเมนต์¯ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จังหวัดสระบุรี

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 4. เปิดบ้าน เอสซีจี เคมิคอลส์ จังหวัดระยอง ในวันท่ี 23 

พฤษภาคม 2556

 5. SCG 100th Innovative Exposition ระหว่างวนัท่ี 2 สิงหาคม –          

1 กันยายน 2556

 6. การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่          

23 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556

 7. ศาสนสถานงามตา คุณค่าแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่              

7 - 8 พฤศจิกายน 2556 

 ท้ังนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเอสซีจีได้จัดขึ้นตลอดท้ังปีได้รับความ

สนใจและความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี เอสซีจีจึงได้บรรจุ

แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นเป็น       

แผนงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ ้นของบริษัทอย่าง            

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นอย่าง 

ทั่วถึงและให้คงอยู่ตลอดไป

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
(The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
 เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน

เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างย่ังยืน โดยคณะกรรมการ

บรษิทัได้กาํกบัดแูลให้มรีะบบการบรหิารจดัการทีเ่ชือ่ม่ันได้ว่าสามารถ

รับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ท้ังที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมาย และ

ที่ได้กําหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลัก

บรรษทัภบิาลและจรรยาบรรณเอสซจี ีรวมทัง้รบัผดิชอบดแูลให้มัน่ใจ

ได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

อย่างเคร่งครัด ประกอบกับสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และ               

การดําเนินธุรกจิท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสยีมคีวามซับซ้อน       

มากขึ้น และมีความคาดหวังสูงขึ้นในการที่จะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและ

การดําเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย          

จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากขึ้น ในปี 2553 เอสซีจีจึงได้จัดทํา 

“นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของเอสซีจี” เป็นลายลักษณ์

อักษรข้ึนเพ่ือให้พนักงานมีแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ           

โดยการเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวพร้อมไปกับการคํานึงถึง         

ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ  ทั้งนี้ เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบัติตน   

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจีเข้าไป

ดําเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง      

เป็นธรรม รบัฟังความคดิเหน็หรอืความกงัวล รวมทัง้สร้างความเข้าใจ

กับผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเร่ืองที่             

ผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ความสนใจ รวมท้ังร่วมพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม       

ซึ่งจะส่งผลให้เอสซีจีสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐาน

ของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยนโยบายดังกล่าวได้

เปิดเผยในเว็บไซต์ของเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ 

ดังนี้

 • ความหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

 • นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 • แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 • หน้าที่ของฝ่ายจัดการ

 ในปี 2554 เอสซีจีได้รวบรวมหลักการและแนวทางที่เอสซีจี          

ใช้ปฏิบัติและเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

ต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือ

ให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบและให้ประกาศใช้ “นโยบาย

และแนวปฏิบัติของเอสซีจีต่อผู ้มีส่วนได้เสียกลุ ่มต่าง ๆ” เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสิ้นเป็น 12 กลุ่ม        

โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

 1) ผู ้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดไว้ใน

กฎหมายและข้อบงัคบับรษิทั อาท ิสิทธิในการขอตรวจสอบจาํนวนหุน้ 

สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง

ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในท่ีประชุม            

ผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ 

ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา

 2) พนักงาน เอสซีจีให้ความสําคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็น

ทรัพยากรท่ีมีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ

และเชื่อมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่านมา เอสซีจีได้จัดทําโครงการต่าง ๆ 

เพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกันเพ่ือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพของ

พนักงานให้พร้อมสําหรับการปฏิบัติงานท้ังในและต่างประเทศ และ

รับมือกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับ

การปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม การรักษาสุขภาพ 

ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน รวมถงึค่าตอบแทน

ของพนักงานให้เหมาะสม

 3) ลูกค้า เอสซีจีมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการ        

ได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุ่งพัฒนา 

และรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ      

ในการให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร ให้คาํปรกึษาเกีย่วกบั

วธิกีารแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรยีน เพือ่ให้ลกูค้าได้รบัความพงึพอใจ

มากที่สุดในสินค้าและบริการของเอสซีจี

 4) คู่ค้า เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต 

โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี และคํามั่น               

ที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

 5) คู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู ่ธุรกิจทั้งในเรื่อง      

สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทํางาน และผลตอบแทนท่ีจะ 

ได้รับ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนา

ความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทํางานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 6) ผู้ร่วมลงทุน เอสซีจีเคารพซ่ึงสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติ

ต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมท้ังให้ความร่วมมืออย่างดี        

กับผู้ร่วมทุน ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบ 

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

 7) เจ้าหน้ี เอสซีจีได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตาม              

ข้อตกลง และหน้าทีท่ีพ่งึมต่ีอเจ้าหนี ้เช่น เจ้าหนีท้างธรุกจิ และเจ้าหนี้

ทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีโครงการต่าง ๆ          

เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ อาทิ กิจกรรมหุ้นกู้สัมพันธ์

 8) ชุมชน เอสซีจีดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู ้มีส่วน

เกีย่วข้องทุกฝ่ายและถอืมัน่ในอดุมการณ์การดาํเนนิธรุกจิทีร่บัผดิชอบ

ต่อสังคม โดยเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรับฟัง       

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากภาคประชาสงัคมในทกุ ๆ   ส่วน

เพ่ือให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับ     

การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมท่ี          

เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจท้ังในประเทศไทยและอาเซียน ด้วยการ

สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง              

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน ท้ังด้านการศึกษา            

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ รวมท้ังการช่วยเหลือ      

บรรเทาสาธารณภัย

 9) หน่วยงานราชการ เอสซีจีให้ความสําคัญกับหน่วยงาน

ราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กําหนดแนวปฏิบัติในการ              

ทําธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานดําเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม         
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รวมถงึการให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการ ทัง้ทางด้านวชิาการ

และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

 10) สื่อมวลชน เอสซีจีให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพ่ือให้สามารถส่ือสารต่อไปยังสาธารณชน         

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ นอกจากน้ี ยังจัด       

กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ 

กิจกรรมเย่ียมชมกิจการและโรงงาน การทํากิจกรรมเพื่อสังคม และ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

 11) คูแ่ข่ง เอสซีจปีฏบิตัติามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีสจุรติ

โดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของ

กฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อ

พิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

 12) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด เอสซีจี       

ดาํเนนิธรุกิจโดยคาํนงึถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือ เพื่อการดําเนิน

ธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

 นอกจากน้ี เอสซีจียังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เก่ียวข้องมี            

ส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทําประโยชน์ให้กับชุมชน

และสังคม ให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิด

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เอสซีจีก็ยังคงดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน      

และสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้            

ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเพ่ือ

สังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

 ในด้านส่ิงแวดล้อม เอสซีจีจัดทําแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนด้านการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง 3R 

(Reduce, Reuse/Recycle, Replenish) โดยให้ทุกธุรกิจยึดถือเป็น

แนวทางดาํเนนิงาน นบัตัง้แต่ออกแบบโรงงาน พฒันากระบวนการผลติ 

เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และบริหารจัดการ

กระบวนการผลติอย่างเป็นระบบ รวมทัง้ฟ้ืนฟแูหล่งทรพัยากรธรรมชาติ

ปลูกจิตสํานึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 ด้วยความมุ่งมั่นดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม 

และสังคม เอสซีจีจึงให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้า          

และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทํา         

ฉลาก SCG eco value เพื่อรับรองนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลิตจากกระบวนการพิเศษ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย         

ที่สุด โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 ในปี 2556 มีผลิตภัณฑ์        

ที่ผ่านการรับรองแล้วทั้งสิ้น 82 ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้จากการขาย

คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายรวม โดยตั้งเป้าหมายให้มี

รายได้จากการขาย SCG eco value เป็น 1 ใน 3 ของรายได้จาก              

การขายรวมภายในปี 2558

 เอสซีจยีงัได้กาํหนดนโยบายการจัดการของเสียและวัสดเุหลอืใช้

จากกระบวนการผลิตโดยไม่นําไปกําจัดด้วยการฝังกลบ (Zero Waste 

to Landfill) โดยเร่ิมต้นจากการลดการก่อให้เกิดของเสียจากแหล่ง

กําเนิด คดัเลอืกวตัถดุบิท่ีทาํให้เกดิของเสยีน้อยทีส่ดุ สาํหรบัของเสยี      

ทีเ่กิดขึน้จะถกูคดัแยกประเภท หรอืแปรรปูเพือ่นาํกลบัไปใช้ประโยชน์

ใหม่ อาทิ นําไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทนในการผลิต

ปูนซีเมนต์ นอกจากนั้น ยังได้กําหนดนโยบายการเลือกซื้อสินค้าจาก

คู่ค้าท่ีรับคืนสินค้าใช้แล้ว เพื่อนํากลับมาใช้ซํ้าหรือแปรรูปให้ใช้

ประโยชน์ได้สูงสุด หรือเลือกสินค้าท่ีมีอายุการใช้งานได้มากขึ้น 

 นอกจากน้ัน เอสซีจียังได ้ร ่วมกับผู ้ประกอบการในนิคม

อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จดัต้ัง “สมาคมเพือ่นชุมชน” ปัจจบุนัมสีมาชกิ

เพิ่มขึ้นจาก 5 บริษัท เป็น 13 บริษัท และร่วมกับผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี จัดตั้งกลุ่ม “โรงปูนรักษ์

ชุมชน” โดยทําข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาต้นแบบโรงงานท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าที่กฎหมายกําหนด ร่วมมือกับชุมชน           

แก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิข้ึนร่วมกนั พร้อมดแูลเอาใจใส่คณุภาพชวีติของ

คนในชมุชนด้วยความจรงิใจเสมอืนคนในครอบครวั พร้อมขยายรปูแบบ

ความร่วมมอืดงักล่าวไปยงัธรุกจิอืน่ ๆ  ในปี 2556 เอสซจีไีด้จดัตัง้กลุม่ 

“รักษ์ชุมชน” ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และ       

ธุรกิจนําเข้าถ่านหิน ในอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

 เอสซีจีได้ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ         

แห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบ

ปัญหาดินเค็มจนไม่สามารถปลูกข้าวหรือพชืได้ผลดีในพ้ืนท่ีภาคอีสาน 

โดยนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการวิจัยและ

พฒันาข้าวพนัธุท์นดนิเคม็ และร่วมกบัหมอดินซึง่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน 

แนะนําเทคนิคการปลูกข้าวควบคู่ไปกับพชืเศรษฐกิจ ส่งผลให้สามารถ

เพาะปลูกบนพื้นที่ดินเค็มได้ดี นอกจากนั้น ชุมชนได้จัดตั้งกลุ ่ม

เกษตรกรเพื่อพัฒนาตนเองในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ทําให้เกิดการ

สร้างงาน มีอาชีพเสริม และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเอสซีจีจะสนับสนุน

การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มในวงกว้างมากขึ้น 

เพื่อใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาสังคมการเกษตรในประเทศไทยให้        

เพาะปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เอสซีจีมุ่งให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์นํ้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้

ดาํเนนิโครงการ “เอสซจี ีรักษ์นํา้เพ่ืออนาคต” ด้วยการสนบัสนนุชุมชน

สร้างฝายชะลอน้ําเพ่ือคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ ตลอดจนช่วยพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2556 เอสซีจีได้ร่วมกับ

ชุมชนและเครือข่ายกัลยาณมิตรสร้างฝายชะลอน้ํากว่า 62,000 ฝาย 

เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสท่ีเอสซีจคีรบรอบ 100 ปีของการดําเนินธุรกจิ

อย่างย่ังยืน และยังมุ่งสร้างจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

นํ้าในใจของคนในชุมชน เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและเติบโต          

อย่างย่ังยืนสืบไป โดยสามารถติดตามข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมด้าน        

สิง่แวดล้อมและสงัคมของเอสซจีไีด้จากรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ได้ที่ www.scg.co.th
 ในปี 2556 เอสซีจีได้จัดทําจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG 

Supplier Code of Conduct) เพ่ือให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจ         

ที่ถูกต้อง และนําไปใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน           

โดยมีหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1) จริยธรรมทางธุรกิจ ดําเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์สุจริต          

เป็นธรรมกับผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง             

ครบถ้วน รักษาความลับ และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 2) แรงงานและสิทธมินษุยชน ไม่เลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรม 

ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี 

และแรงงานต่างด้าว ไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาส         

ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกําหนดระยะเวลา                  

การทํางานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

 3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ดูแลสภาพแวดล้อม       

ในการทํางานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยง         

ของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการ

ปฏิบัติงาน และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ 

เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ

 4) สิ่งแวดล้อม ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R ได้แก่ การลด     

ปริมาณการใช้ (Reduce) การนํากลับมาใช้ซํ้าหรือใช้ใหม่ (Reuse/

Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish)

 5) กฎหมายและข้อกําหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนด 

และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 นอกจากนี้ เอสซีจียังได้จัดงาน “Supply Chain Sustainability 

Forum” ภายใต้หวัข้อ “Walking Together เติบโตไปด้วยกันพร้อมสร้าง

สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน” เพ่ือประชาสัมพันธ์ SCG Supplier        
Code of Conduct ให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีรับทราบ และแสดงให้สังคม

รับรู้ความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี

 เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

ผลการดําเนินงาน โดยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์

นกัลงทนุสมัพันธ์ (Investor Relations) ของเอสซจีทีี ่invest@scg.co.th 

ซึง่ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จะได้รบัการรวบรวมกล่ันกรอง เพ่ือรายงานต่อ

คณะจัดการเอสซีจี และคณะกรรมการบริษัท ตามลําดับต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)
 เอสซีจีให้ความสําคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจาก        

เป็นเร่ืองท่ีมผีลกระทบต่อการตัดสนิใจของผู้ลงทุนและผู้มส่ีวนได้เสยี 

จึงมีความจําเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการ        

เปิดเผยสารสนเทศท้ังที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทาง      

การเงินให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถ้วน        

เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ             

โดยเป ิดเผยข ้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET  Po r t a l  ของ                               

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เอสซีจียึดถือปฏิบัติ                                

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กําหนดโดยสํานักงาน                  

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่าง

เคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่อย่างสม่ําเสมอ                  

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เอสซีจีถือปฏิบัตินั้น

มีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อม่ันในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น

 1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่าง 

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

 2. จดัทาํรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงนิ และแสดงไว้คูก่บัรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี

 3. กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บรหิารต้องรายงานการมี

ส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสีย        

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

 • รายงานเมือ่เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารครัง้แรก

 • รายงานทกุครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงข้อมูลการมส่ีวนได้เสยี

 • รายงานเป็นประจําทุกสิ้นปี

 • ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งและได้กลับเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบ

รายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

 • ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย

แก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสําเนารายงาน
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การมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ          

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

 4. ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้

กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์

ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง นอกจากน้ี ในปี 

2556 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูล

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึง

เปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจํานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และ       

ที่มีการซ้ือขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจําปี

 5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานขอคณะกรรมการ

 6. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการและ

จํานวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

 7. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ในรายงานประจําปี

 8. เปิดเผยข้อมลูค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รบัจากการ

เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล

 9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ               

ผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทน      

ที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ

ชุดต่าง ๆ

 10. เปิดเผยโครงสร้างการดาํเนนิงานและการลงทนุในบรษิทัย่อย

และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

 11. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจาก              

ค่าสอบบัญชีในรายงานประจําปี

 12. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบน

เว็บไซต์ของบริษัท

 13. เป ิดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม และ                 

ผลการปฏิบัติตามนโยบาย

 14. รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตังิาน

ตามนโยบาย

 15. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สําคัญต่าง ๆ  และผลกระทบท่ีมีต่อ

โครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal 
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้น                

นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง            

ทั่วถึง และโปร่งใส เช่น ในปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยโครงการลงทุน 

ในธุรกิจต่าง ๆ อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

(HVA) และขยายกาํลังการผลติเมด็พลาสติกความหนาแน่นตํา่ (LDPE) 

ของธรุกจิเคมคิอลส์ โครงการเข้าซือ้กจิการบรรจภุณัฑ์ในประเทศไทย

และอินโดนีเซียของธุรกิจกระดาษ สําหรับธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง มีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ประเทศพม่า

โครงการลงทุนในธุรกิจกระเบ้ืองเซรามิกในประเทศเวียดนาม และ

โครงการร่วมทุนกับบริษัทนิชิเร โลจิสติกส์ (ญ่ีปุ่น) จํากัด เพ่ือดําเนิน

ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น

 นอกจากนี ้ในปี 2556 คณะกรรมการบรษิทัยงัคงยดึมัน่แนวปฏบิตัิ

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเอสซีจี เพ่ือเป็นการจัดระเบียบ

การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง รวมท้ังเพ่ือให้             

ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน สาธารณชน หรือผูม้ส่ีวนได้เสยีต่าง ๆ ม่ันใจได้ว่า     

การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีมีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับ

กฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนัตามนโยบายการเปิดเผยข้อมลู 

(Disclosure Policy) ซ่ึงได้จัดทําขึ้นในปี 2551 โดยได้กําหนดให้มี        

บุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสําคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ 

กําหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่าง ๆ สู่สาธารณะ 

และกําหนดช่วงเวลาท่ีต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกําหนด

เวลาท่ีจะเปิดเผยข้อมูลสําคัญออกสู่สาธารณะ ซึ่งรายละเอียดของ                

แนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู ้มีส่วนได้เสียและบุคคลท่ัวไปทราบบน

เว็บไซต์ของเอสซีจี

 หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของเอสซจีไีด้ทาํหน้าทีต่ดิต่อสือ่สาร

กับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ 

และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม                

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อโดยตรงท่ี       

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล์ invest@scg.co.th ซึ่งในปี 2556         

ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วย 

ผู้จัดการใหญ่ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และ        

นักวิเคราะห์ อย่างสม่ําเสมอ โดยได้นําเสนอผลการดําเนินงาน                

งบการเงิน ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 

สรุปได้ดังนี้

 • จดักิจกรรมเพ่ือให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจ ีและผู้ช่วย

ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ (Domestic 

Roadshow และ Conference) เพ่ือชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง บนแนวทางการดําเนินธุรกิจ และข้อมูลท่ัวไปของเอสซีจี 

รวม 8 ครั้ง

 • เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละธุรกิจ     

ของเอสซีจี ได้จัดกิจกรรมโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละธุรกิจ

เป็นผู้ให้ความรู้ สื่อสารกลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินธุรกิจให้แก่       

นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ

 • จัด Analyst Conference ทุกไตรมาส

 • จัด Roadshow ในต่างประเทศ รวมท้ังสิ้นจํานวน 12 คร้ัง

 • Company Visit ต่าง ๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามจาก          

นักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์อย่างสม่ําเสมอ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างของคณะกรรมการ
5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วามสามารถ 

เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนด

นโยบายของบรษิทั โดยร่วมกบัผู้บริหารระดบัสงูวางแผนการดาํเนินงาน 

ทั้งระยะส้ัน ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหาร

ความเส่ียง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคญัในการกํากบัดูแล

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของเอสซีจี และผลการ

ปฏบิัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็น

อิสระ ดังรายช่ือต่อไปนี้

 1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ

 2. นายเสนาะ อูนากูล กรรมการ

 3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ

 4. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ กรรมการอิสระ

 5. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการ

 6. นายยศ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการ

 7. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ

 8. นายชุมพล ณ ลําเลียง กรรมการ

 9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ

 10. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ

 11. นางธาริษา วัฒนเกส กรรมการอิสระ

 12. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการและ

    กรรมการผู้จัดการใหญ่

 กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท         

2 คนในจํานวน 4 คน ได้แก่ นายเสนาะ อูนากูล หรือ นายยศ                  

เอื้อชูเกียรติ หรือ นายพนัส สิมะเสถียร หรือ นายกานต์ ตระกูลฮุน

ลงลายมือชื่อร่วมกัน

 กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 11 คน

 กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจํานวน 1 คน คือ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

 กรรมการอิสระจํานวน 6 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นาย

ปรีชา อรรถวิภัชน์ นายอาสา สารสิน นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 

นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธารษิา วัฒนเกส 

 

 ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 บริษัทได้ปรับปรุงข้อกําหนด

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซ่ึงมีความเข้มงวดกว่าประกาศ

ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัท      

ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ          

ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ

หรอืทีป่รึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อีาํนาจ

ควบคุมของบริษัท

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ

จดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร              

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ        

ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ

บริษัทย่อย

 4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง

อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อีาํนาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่        

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการ

ทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ 

หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื คํา้ประกนั 

การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานอง

เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องชําระต่อ       

อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท 

หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้              

การคํานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน           

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีทีเ่กิดขึน้ในระหว่าง 

1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่        

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

สาํนกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบริษทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อีาํนาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้

รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้

บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน          

ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  

ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน           

ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น          

ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย

กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือ

ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ

 10. ไม่มลีกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็น

อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

 11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนั

 12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 13. ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎหมายว่าด้วยธรุกจิสถาบนั

การเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกัน

วินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น

กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมอีาํนาจตาม

กฎหมายน้ัน ทั้งนี้ ในความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรม         

ที่เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะ

เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

 14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับ       

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบ

องค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็น

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น 

(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ 4 ประการคือ

  1.1 การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

รอบคอบ (Duty of Care)

  1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of 
Loyalty)

  1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

บริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม                  

ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

  1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

 2. กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการดําเนินธุรกิจ และ

นโยบายในการบริหารความเส่ียงของเอสซีจี เพื่อความม่ันคง               

และผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ง             

เพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

 3. พิจารณาแผนหลักในการดําเนินงาน กลยุทธ์ งบประมาณ 

และเป้าหมายทางธุรกจิ ตลอดจนพัฒนาขดีความสามารถของเอสซีจี

ให้แข่งขันได้ในระดับสากล

 4. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอด

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกํากับดูแลให้มีการประเมินผลการ        

ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจําทุกปี         

และมีระบบการกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม 

สอดคล้องกับผลการดําเนินงานเพ่ือก่อให้เกดิแรงจูงใจท้ังในระยะส้ัน

และระยะยาว

 5. กํากบัดแูลให้มกีารบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้

มกีารทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ 

และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง 

 6. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือ            

ผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดําเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับ     

ผลประโยชน์ของเอสซีจี

 7. จดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคบั

ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น      

ด้วยความรับผดิชอบ ระมัดระวงัและรอบคอบ และความซ่ือสตัย์สจุริต 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

 8. กํากบัดแูลและพัฒนาบรรษัทภบิาลของเอสซีจใีห้อยูใ่นระดับ

สากล เพือ่เป็นแนวทางในการดาํเนนิธรุกิจ ตดิตามให้มกีารปฏบิตั ิและ

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ

เอสซีจี 

 9. กํากับดูแลและติดตามการวัดผลการดําเนินงานทั้งในระดับ

กลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการ 

ดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ     

สุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน            

การพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี

 10. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและ

คุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และ        

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งกํากับดูแลให้มี        

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม           

เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้อง  

รวมทั้งป้องกันการกระทําผิดกฎหมายด้วย

 11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย        

ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ

ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

 12. ตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการ

บริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

อื่นอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดําเนินงาน รวมท้ังจัดให้มี

กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของ       

ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างชัดเจน

 13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจําทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือ

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม (As a Whole) 

ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) และประเมินผล      

การปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมิน

ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาร่วมกัน

ในคณะกรรมการบริษัท 

 14. กํากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็น

กรรมการบริษทัอย่างโปร่งใส และมีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม

 15. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ 

เว้นแต่ในกรณีทีม่เีหตุสดุวสิยั โดยกรรมการบริษทัทีไ่ม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรอืเลขานกุารคณะกรรมการ

ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจาก

ที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า 

มีความจําเป็นและเหมาะสม

 สบืเนือ่งจากข้อเสนอแนะของทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเกีย่ว

กบัการพิจารณาความเหมาะสมและความจําเป็นในการจดัให้มหีน่วย

งานกํากบัดูแลการปฏิบตังิาน (Compliance Unit) ให้สอดคล้องกบัการ

ขยายตัวทางธุรกิจของเอสซีจี ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละกลุ่มธุรกิจได้กําหนด

ผูร้บัผดิชอบดแูลการปฏบิตังิานตามประเภทของงาน กระจายไปตาม

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

 ในปี 2556 ฝ่ายจัดการเอสซีได้ว่าจ้างท่ีปรึกษาภายนอกเพ่ือ

พิจารณาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance Unit) สร้างระบบการควบคุม การสื่อสาร การรายงาน  

และกําหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของการกํากับดูแล            

การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

โครงสร้างการจัดการของเอสซีจี ซ่ึงเอสซีจีอยู่ระหว่างการนําผล          

การศึกษามาปรับปรุงโครงสร้าง และจัดระบบในการสนับสนุนและ

ตดิตามงานด้านการกํากบัดแูลการปฏิบตังิานให้มีประสิทธภิาพย่ิงข้ึน

 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท        

ร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับ      

ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม     

เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

 2. เป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

  2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบ 

วาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

  2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการ

บริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้     

อย่างเต็มที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ 

โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

  2.3 สรุปมติที่ประชุมและส่ิงที่จะต้องดําเนินการต่อไป      

อย่างชัดเจน

  2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มี

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ

 3. เป็นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ 

ข้อบงัคบัของบรษิทั และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแล

ให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

 4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลัก

บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี

 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท

กับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ                        

ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัท

 6. กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่าง

โปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 7. กํากับดูแลให ้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร ้างและ                

องค์ประกอบที่เหมาะสม

 8. กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท      

โดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 9. กํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ                     

คณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธาน

กรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือนําผลไปปรับปรุง          

การปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทและอนุกรรมการ

30 31



 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตาม

ขอบเขตหน้าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนด

และทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน แผนหลักในการ

ดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและ

แผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การ

กําหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดําเนินงาน การติดตาม 

และประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และ      

การดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ 

การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน 

 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท

 จํานวนปีที่ดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท

 ข้อบงัคบัของบรษิทัได้กาํหนดจาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งในแต่ละ

วาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีกรรมการบริษัทต้อง

ออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรง

เป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ 

กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตําแหน่งนั้นให้พิจารณาจาก

กรรมการบริษัทที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง         

ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 12 คนแต่ละคนจะดํารง

ตําแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปน้ัน       

อาจได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกก็ได้

 จํานวนวาระการดํารงตําแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

 บริษัทเห็นว่ากรรมการของบริษัททุกคนซ่ึงได้รับเลือกต้ัง             

จากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นต่างเป็นกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิ มีความรู้           

ความสามารถในระดับต้นของประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม  

ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากท่ีประชุม               

ผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนด

ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกก็ย่อมจะต้อง        

เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้มีการกําหนดจํานวนวาระ         

การดํารงตําแหน่งติดต่อกันของกรรมการบริษัทไว้ตายตัว

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติ                

เห็นชอบให้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน             

3 วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกต้ังแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 

และให้มีการเปิดเผยวันเดือนปีที่กรรมการอิสระได้รับแต่งตั้งให้เข้า 

ดาํรงตาํแหน่งไว้ในรายงานประจําปี

 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง

สมํ่าเสมอ เพ่ือรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง แต่ละครั้งจะมี           

การกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุม         

ครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเร่งด่วน

 ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่  

เป็นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระ          

การประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท

แต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ

การประชุมได้

 ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจํานวน 10 ครั้ง โดย

เป็นการประชุมท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าท้ังปี 8 คร้ัง และครั้งพิเศษ 2 ครั้ง 

ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระ       

การประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม 5 วันทําการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาท่ีจะศึกษา

ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

 ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหน้าที่

ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ          

และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้       

การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถอืมติของเสียงข้างมาก       

โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สทิธอิอกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 

หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก

หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจัดการเอสซีจไีด้เข้าร่วม

ประชุมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และรับทราบนโยบาย

โดยตรง เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่           

ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะ             

คณะกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระ            

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญเรื่องการจัดการ

เกีย่วกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกีย่วข้องอย่างรอบคอบ 

เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว 

อย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสีย 

กบัผลประโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองทีม่กีารพจิารณา กรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยี

จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

 เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทํา

รายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองใน

วาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท

ลงลายมือชือ่รับรองความถูกต้อง ท้ังนี ้กรรมการบริษทัสามารถแสดง

ความคิดเห็น ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด

ถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมท่ีที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูก

จัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารช้ันความลับของบริษัท 

ณ สํานักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ        

เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2556 (1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

(จํานวน 12 คน)
จํานวน

การประชุม
ทั้งปี 10 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(จํานวน 4 คน)
จํานวน

การประชุม
ทั้งปี  6 ครั้ง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และสรรหา

(จํานวน 5 คน)
จํานวน

การประชุม
ทั้งปี  5 คร้ัง

คณะกรรมการ
พิจารณา

ผลตอบแทน

(จํานวน 3 คน)
จํานวน

การประชุม
ทั้งปี 6 ครั้ง

คณะกรรมการ
กิจการสังคม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

(จํานวน 5 คน)
จํานวน

การประชุม
ทั้งปี 4 ครั้ง

ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2556

(จํานวน 12 คน)
จํานวน

การประชุม
ทั้งปี 1 ครั้ง

1. นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยธุยา 10/10 4/4 1/1

2. พล.อ.อ.กําธน  สินธวานนท์* 3/3 1/1 -

3. นายเสนาะ  อูนากูล 10/10 4/5 4/4 1/1

4. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล 10/10 5/5 4/4 1/1

5. นายปรีชา  อรรถวิภัชน์ 10/10 6/6 1/1

6. นายพนัส  สิมะเสถียร 10/10 5/5 1/1

7. นายยศ  เอื้อชูเกียรติ 10/10 6/6 2/4 1/1

8. นายอาสา  สารสิน 10/10 5/5 1/1

9. นายชุมพล  ณ ลําเลียง 10/10 6/6 1/1

10. นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์ 9/10 6/6 5/5 1/1

11. นายประมนต์  สุธีวงศ์ 10/10 6/6 6/6 1/1

12. นางธาริษา  วัฒนเกส** 7/7 5/5 -

13. นายกานต์  ตระกูลฮุน 10/10 4/4 1/1
  
หมายเหตุ   
1. กรรมการอิสระ จํานวน 6 คน ได้แก่ ลําดับที่ 4, 5, 8, 10, 11 และ 12
2. กรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 คน ได้แก่ ลําดับที่ 2*, 5, 10 , 11 และ 12**
3. กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จํานวน 5 คน ได้แก่ ลําดับที่ 3, 4, 6, 8 และ 10
4. กรรมการพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 3 คน ได้แก่ ลําดับที่ 7, 9 และ 11
5. กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จํานวน 5 คน ได้แก่ ลําดับที่ 1, 3, 4, 7 และ 13 
6. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2556
* พ้นวาระการเป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556
** เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556

 สําหรับในเดือนท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท         

กรรมการบรษิทัทุกคนจะได้รบัทราบสรปุผลการดาํเนนิงานของบรษิทั               

อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน      

ตลอดจนข่าวสารที่สําคัญของบริษัทให้กรรมการบริษัท เพื่อทราบ

ความคืบหน้าด้วย

 นอกจากนี ้กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชมุระหว่าง

กนัเอง ในเรือ่งการวางแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย

กรรมการผู ้จัดการใหญ่ไม่ได้เข้าประชุมในวาระการประเมินผล            

การปฏิบตังิานของตนเองและวาระท่ีเกีย่วข้อง ทัง้น้ี เพือ่ให้กรรมการ

บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
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 การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท

 จะไปดํารงตําแหน่งกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวน 

บริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการ       

เพื่อให ้บริษัทได ้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัท             

สามารถอุทิศเวลาสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                            

คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัท          

ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากน้ี 

บรษิทัมแีนวปฏบิตัใินกรณกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเร่ืองการดํารงตําแหน่ง             

ในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท

 กับฝ่ายจัดการ

 เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง            

คณะกรรมการบริษทักับฝ่ายจดัการเอสซีจอีย่างชัดเจน โดยกรรมการ

บริษทัทาํหน้าทีใ่นการกาํหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนนิงาน

ของฝ่ายจัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะท่ีฝ่ายจัดการเอสซีจี           

ทําหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด 

ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคล

คนละคนกัน โดยท้ังสองตําแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งของ      

ผู้บริหารระดับสูง โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจําทุกปี

 ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มี 

ส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มีอํานาจลงนาม

ผกูพนับริษทัเพ่ือให้แบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างการกํากบัดแูลเชิงนโยบาย

ในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน 

 ในปี 2556 ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มีจํานวน 10 คน ได้แก่     

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี 

 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี

 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 

 • President, SCG Cement-Building Materials
 • Vice President-Operations, 

  SCG Cement-Building Materials
 • Vice President-Domestic Market, 
  SCG Cement-Building Materials
 • Vice President-Regional Business, 

  SCG Cement-Building Materials
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ 

 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ 

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ 

 ท้ังนี้ ผู้บริหารระดับสูงท้ัง 10 คนนี้จะได้รับมอบหมายอํานาจ

หน้าที่ให้ดําเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ รับผิดชอบ      

ผลการดําเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตาม       

ขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจําปี ดําเนินการตาม

นโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบ            

ต่อองค์กร และดํารงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง

 การสรรหากรรมการ

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคล

ผูท้รงคณุวฒุเิป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

หรือในกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาบุคคล  

ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

โดยคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาคัดเลอืกจากผู้ทรงคณุวุฒิ

และความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นํา วิสัยทัศน์       

กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปร่งใส 

ไม่ด่างพร้อย รวมท้ังมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่าง

เป็นอิสระ โดยจะมีการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ

สรรหาโดยพิจารณาจากทักษะที่จําเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาถึง

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู ้ที่จะคัดเลือก เพ่ือเสนอชื่อเป็น  

กรรมการในด้านต่าง ๆ คือ

 • ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and 

Accountability)

 • การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
 • ความมีวุฒิภาวะและความม่ันคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้า

แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ

 • ยึดมั่นในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยง         

มืออาชีพ

 รวมท้ังพิจารณาความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องมี

ในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ์

นโยบาย และกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมี

ประสิทธิผล

 หลกัเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งต้ังเป็นกรรมการ

 1. การเสนอชือ่บุคคลให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการ

แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบรรษัท          

ภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พจิารณาก่อนเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และเป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุราย

อย่างเท่าเทียมกนัท่ีจะเสนอชือ่บุคคลอ่ืน ส่วนอาํนาจในการพิจารณา

เลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอํานาจของผู้ถือหุ้น

 2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกต้ังบุคคลท่ีได้รับ       

การเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกต้ัง          

ในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

 4. บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบั

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตั้งในครั้งนั้น         

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง           

เท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกต้ังในครั้งนั้น              

ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

เพื่อให้ได้จํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

 ในการเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการบรษิทัทีค่รบกาํหนดออก

ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 มีกรรมการบริษัทที่

ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 คน คือ

 1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2) พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท์ 

3) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และ 4) นายประมนต์ สุธีวงศ์ ทั้งนี้ 

พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ทีจ่ะไม่ขอเข้ารบัการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

 ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออก      

จากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการบริษทัคนท่ีอยู่ในตําแหน่ง

นานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยในการสรรหากรรมการบริษัท

แต่ละคนได้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา และในการพิจารณาสรรหา            

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมี           

ส่วนได้เสยี ได้พจิารณารายช่ือบุคคลท่ีกรรมการบริษทัแต่ละคนเสนอ

รวมทั้งสิ้น 10 คน เป็นกรรมการรายเดิม 3 คน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกจํานวน 7 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ได้มีมติให้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม จํานวน 4 คน คือ                    

1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์       

3) นายประมนต ์สุธีวงศ์ และเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อ 

1 คน คือ นางธาริษา วัฒนเกส เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ        

บริษัท ซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2556 มีมติด้วย       

คะแนนเสยีงข้างมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงให้ทั้ง 4 คนเป็นกรรมการของบริษัท

 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

 เลขานุการคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังนายวรพล เจนนภา เป็น

เลขานุการคณะกรรมการ เพ่ือทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา          

แก ่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความ                      

รับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุม       

คณะกรรมการบริษทั และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง 

โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็น             

ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มี

ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้คําแนะนํา             

แก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ          

ตลอดจนบรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

 เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็น  

เลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ี จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทํา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

รายงานประจําปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด         

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะ

กรรมการบริษทัเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถในการ

บริหารงานเลขานุการบริษัท และดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการ

สํานักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงาน

เลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี

 นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการ             

ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย บัญชี หรือ      

การปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานกุารบรษิทั และมกีารเปิดเผยประวตั ิคณุสมบตัิ

และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจําปี

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคม

เพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรือ่งและเสนอเร่ือง

ให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะกรรมการบรษิทั

อาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการเฉพาะเรือ่งชดุอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยเอสซีจีได้จัดให้มีกฎบัตร 

(Charter) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือกําหนด

หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่าง ๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าว       

ในเว็บไซต์ของเอสซีจีด้วย นอกจากน้ัน ยังจัดให้มีการประเมินผล        

การปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บรษิทัและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  เป็นประจําทกุปีอย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง โดยในปี 2556 ได้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ             

คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เหมือนกับที่ใช้ใน      

ปี 2555 ยกเว้นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ     

ตรวจสอบที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ในปี 2556

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจํานวน                 

4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมี        
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ประสบการณ์การทํางานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมี

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการ

ตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่

ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยทําหน้าท่ี          

สอบทานการดําเนินงานให้ถกูต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบั 

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกําหนดของหน่วยงาน 

กํากับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุม

ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม 

เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบ   

ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสํานักงาน

ตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ  ซึ่งป ัจจุบันนายอนุวัฒน์ จงยินดี                       

ผู ้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ เป็นผู ้ดูแลงานดังกล่าว และ       

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือ 

กับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชี    

เป็นประจํา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับ           

ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง          

เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากน้ี คณะ

กรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระโดยบริษัท        

เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 คน ประกอบด้วย

 1. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ กรรมการตรวจสอบ

 3. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

 4. นางธาริษา วัฒนเกส กรรมการตรวจสอบ

 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย         

ครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทั้งนี้         

เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้       

ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้

 

 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมลูในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่

กําหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ 

 2. ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาระบบรายงานทางการเงนิให้ทดัเทยีม

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

 3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ        

มีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

 4. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับ

หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน       

ให้ดียิ่งขึ้น

 5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ

บริษัท

 7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกําหนดมาตรการ

ป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบรษิทั

เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

 8. สอบทานความถกูต้องและประสทิธผิลของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน               

การบริหารความเส่ียง และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทนัสมัยอยูเ่สมอ

 9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการ       

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผล

การปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจําทุกปี

 11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

ตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี

 12. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย         

ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม          

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตาม

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ

เพื่อทําหน้าท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเสนอค่าตอบแทนของ         

ผู ้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ           

ผู้สอบบัญชี

 14. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

 15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของ

สํานักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

 16. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ        

และกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน

 17. ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย หรือ       

เลิกจ้างผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

 18. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน             

โดยพจิารณาจากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละรายงานตา่ง ๆ  รวมทัง้สายการ

บังคับบัญชา

 19. สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชันตามท่ีสํานักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน      

ตามทีไ่ด้รายงานไว้ในแบบประเมนิตนเองของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 20. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ

บริษัทจะมอบหมาย

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอํานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือ

พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง

เอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วข้องจาํเป็น รวมทัง้แสวงหาความเหน็ทีเ่ป็น

อิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเม่ือเห็นว่าจําเป็นด้วยค่าใช้จ่าย

ของบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบตามคําสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น 

ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบ

บัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคล          

ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทกระทําความผิดตาม            

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2              

วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 

310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการ           

ตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ                

ในเบื้องต้นให้สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน       

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

 2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล  

กระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร

  (1) รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  (2) การทจุริตหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญั

ในระบบควบคุมภายใน

  (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการ

แก้ไขปรับปรงุภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทํา        

ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

 2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 5 คน โดยกรรมการทุกคน

ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา           

เป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีเสนอ ทบทวน กํากับดูแลงานด้าน

บรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัททดแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น 

ทบทวนระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั

และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจํานวน 5 คนประกอบ

ด้วย

 1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ

    บรรษัทภิบาลและสรรหา

 2. นายเสนาะ อูนากูล กรรมการบรรษัทภิบาล

    และสรรหา

 3. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาล

    และสรรหา

 4. นายอาสา สารสิน กรรมการบรรษัทภิบาล

    และสรรหา

 5. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการบรรษัทภิบาล

    และสรรหา

 วาระการดํารงตาํแหน่งของกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา

 กรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหามวีาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 

3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง 

ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้

 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 ด้านบรรษัทภิบาล

 1. กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี

เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อ          

คณะกรรมการบริษัท พร้อมท้ังให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัท

ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

 3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี

 4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี

ให้เหมาะสมกบัการดาํเนนิธรุกจิและสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัใินระดบั

สากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณา

ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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 5. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท 

รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าท่ี

 6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ

ของกรรมการบริษัท

 7. เสนอแนะวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และพิจารณาทบทวนเป็น

ประจาํทกุปี รวมทัง้ติดตามและสรปุผลการประเมนิให้คณะกรรมการ

บริษัททราบ เพ่ือนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

เสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท

 8. รายงานความคบืหน้าและผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการ

บริษัททุกคร้ังหลังมีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหาอย่างสมํ่าเสมอ

 9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท         

ในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติ        

ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะอนกุรรมการ พจิารณาทบทวนและ

เสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter)        
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้มี

ความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

 10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาเป็นประจําทุกปี  โดยประเมินการปฏิบัติงานของ                     

คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหาโดยรวมท้ังคณะ (As a Whole) 

และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) 
 11. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท         

มอบหมาย

 ด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 1. กําหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท และกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพ่ือแทน

กรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทท่ีมี

คุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ        

ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษทั

 2. พิจารณาสรรหาบุคคลผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือ        

กรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม                

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

 3. จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ       

คณะจัดการของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 4. ปฏิบัติหน้าที่ในเร่ืองอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท          

มอบหมาย

 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรรษัท 

ภิบาลและสรรหามีอํานาจเรียก ส่ังการ ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า           

หน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น             

ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น นอกจากนั้น          

ในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีของกฎบัตรฉบับนี้              

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคําปรึกษาจากท่ี 

ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า        

มีความจําเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง      

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหน่ง

 ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

 บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบใน

ตําแหน่งงานบริหารท่ีสําคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและ

บริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอ่ืนใด โดยมี      

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้จัดทําแผนสืบทอด

ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี       

เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ท้ังน้ี กระบวนการ

สรรหาผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็น                

คนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู ้        

ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคน 

มีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าข้ึนสู ่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future       

Leader) ได้ โดยผ่านข้ันตอนการประเมินพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง     

(High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็น       

รายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงาน                

ที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นําและ

ความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซ่ึงการเตรียมบุคลากรของเอสซีจดีงักล่าว 

ได้ดําเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทน 

กรณีที่มีตําแหน่งงานว่างลง

 3) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน ทําหน้าที่ศึกษา

พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อ

เสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนท่ีสามารถจงูใจให้กบัผูบ้รหิารระดับสงู

ของเอสซจีใีนการบรหิารกจิการของบรษิทัให้เจรญิก้าวหน้า ตลอดจน

สามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร

 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 3 คนประกอบด้วย

 1. นายชุมพล ณ ลําเลียง ประธานกรรมการ

    พิจารณาผลตอบแทน

 2. นายยศ เอื้อชูเกียรติ กรรมการ

    พิจารณาผลตอบแทน

 3. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการ

    พิจารณาผลตอบแทน

 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ        

3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งต้ัง 

ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้

 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เสนอแนวทางและวธิกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง 

ซึ่งรวมถึงโบนัสประจําปีและเบี้ยประชุม

 2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการ

เอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส       

ประจําปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทและ             

ผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็น        

สมควร ให้ว่าจ้างบริษทัทีป่รกึษาเพ่ือให้คาํแนะนําการดําเนินโครงการ

 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่           

เพื่อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทเป็นประจําทุกปี

 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็น           

รายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือกําหนด            

ค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจําทุกปี

 5. พจิารณางบประมาณการข้ึนค่าจ้าง การเปล่ียนแปลงค่าจ้าง

และผลตอบแทน เงินรางวัลประจําปีของพนักงานจัดการระดับสูง 

ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

 6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ       

แนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมท้ัง            

คณะจัดการเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติ

 7. พจิารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและ

คณะจัดการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนช้ันนําอื่น ๆ  ท่ีมี

การประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษาความเป็นผู้นํา       

ในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมน้ัน ๆ และเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใน

การบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

 8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการ

บริษัททุกคร้ังหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อย่างสมํ่าเสมอ

 9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณา       

ผลตอบแทนและรายงานผลการประเมนิให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ

 10. พจิารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ  

เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน              

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและ              

มีความทันสมัยอยู่เสมอ

 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตหน้าที ่ให้คณะกรรมการพจิารณา

ผลตอบแทนมีอํานาจเรียก สั่งการ ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน

หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือ

ส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่

ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก

หรือผูเ้ช่ียวชาญในวชิาชพีอืน่ ๆ  หากเหน็ว่ามีความจาํเป็นและเหมาะสม 

โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 4) คณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ประกอบด้วยกรรมการบริษทัจาํนวน 5 คน และผูบ้รหิารระดบัสงู 

3 คน ทาํหน้าทีก่าํหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนนิงานด้านกจิการ

สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอแนะการกําหนดงบประมาณ

ประจําปีสําหรับการดําเนินกิจการดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการ

ดําเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจํานวน            

8 คน ประกอบด้วย

 1. นายเสนาะ อูนากูล ประธานกรรมการ

 2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

 3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการ

 4. นายยศ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการ

 5. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ

 6. นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการ

 7. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการ

 8. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการ

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

 เอสซีจีได้กําหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของประธาน

กรรมการ เพ่ือให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการ เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ

อย่างย่ิงในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการ รวมท้ัง                   

ได้กําหนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งคณะ (As a Whole) และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตนเอง (Self-assessment) เป็นประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง         

ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหา               

ข้อสรปุเพ่ือกาํหนดมาตรการในการปรบัปรงุประสิทธภิาพการทํางาน

ของคณะกรรมการต่อไป

 โดยในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ 

(As a Whole) และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

(Self-assessment) นั้น ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่
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 1. ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ 

เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสภาวิชาชีพบัญชีฯ

 2. การกําหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting      

and Policy Making)

 3. การปฏบิตัหิน้าทีต่่าง ๆ  ในฐานะของกรรมการ/คณะกรรมการ

 4. การติดตามรายงานและผลการดําเนินงานด้านการเงิน 

(Financial Reporting)

 5. การประชุมคณะกรรมการ

 6. การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 7. การพิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและ            

ผู้บริหารระดับสูง

 8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

 ทั้งนี้ ในปี 2556 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ทั้งคณะ (As a Whole) เท่ากับร้อยละ 95 และผลประเมินการปฏิบัติ

งานของตนเอง (Self-assessment) เท่ากับร้อยละ 92

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เห็นควรให้มีการ          

จัดกิจกรรมท่ีจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความ        

รับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดเสวนา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัท

และผู้บรหิารระดับสงู ร่วมกบัผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอกไปแล้ว 2 ครัง้ 

ดังนี้

 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ในหัวข้อ “กฎหมาย กฎเกณฑ์        

และข้อกําหนดทีเ่กีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีนท่ีกรรมการบรษิทัควรทราบ 

และข้อแนะนําเพื่อป้องกันความผิดพลาด” เป็นการจัดการเสวนา       

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัท ก.ล.ต. และ             

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • วนัที ่23 กรกฎาคม 2555 ในหัวข้อ “การกํากบัดแูลกจิการกบั

การบรหิารความเสีย่ง” เป็นการจัดเสวนาระหว่างคณะกรรมการบรษิทั 

ผู้บริหารระดับสูงและ ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อํานวยการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีความ      

เห็นว่าควรมีการจัดเสวนาสําหรับกรรมการบริษัทในเร่ือง “บทบาท

ของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการควบรวมกิจการ” ตามผลจาก

แบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลของกรรมการ โดยจัดขึ้น        

ในวันที่ 25 กรกฎคม 2556 โดยมีประเด็นในการเสวนา ดังน้ี

 • กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อและการ           

ควบรวมกิจการโดยบริษัทมหาชน

 • ข้อพจิารณา/ประเด็นทีก่รรมการบริษทัจดทะเบียนควรระวัง

เมื่อมีการซื้อหรือควบรวมกิจการ

 • บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท           

จดทะเบียนเมื่อมีการซ้ือหรือควบรวมกิจการ

 นอกจากนี้ กรรมการยังได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วย

ส่งเสริมและยกระดับในเร่ืองการกํากบัดแูลกจิการท่ีด ีและแลกเปล่ียน

ความเห็นกับผู้มีประสบการณ์ในระดับภูมิภาค อาทิ การเข้าร่วมงาน 

The 2nd National Director Conference 2013 ที่จัดโดย IOD และ            

ในการประชุมคณะกรรมการยังได้มีการรายงานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับกรณกีารกระทาํทุจรติ การปกปิดข้อมลูการอาํพราง

บัญชี ฯลฯ ของบริษัทท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็น        

ตัวอย่างกรณีศึกษาให้กรรมการและผู้บริหารทราบ เพ่ือป้องกันไม่ให้

เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย

 เอสซีจีได้จัดทําคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ตลอดจนแนว       

ปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าท่ี หลักการและ                

แนวปฏิบัติในตําแหน่งหน้าที่ของกรรมการท้ังหมด ซึ่งแจกให้กับ

กรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้

รวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือส่งเสริมด้านการกํากับดูแลกิจการ       

ที่ดีให้กรรมการได้รับทราบ อาทิ กฎหมายต่อต้านการทุจริต                      

ซึ่งในปี 2555 ได้มีการเผยแพร่คู่มือกรรมการอิสระท่ีรวบรวมโดย     

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการบริษัททุกคนทราบ โดยได้มีการสรุป

สาระสําคญัให้กรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหาทราบในท่ีประชุมด้วย 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้มี

เอกสารเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความเข้าใจของกรรมการในเร่ืองกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้      

เห็นควรให้ฝ่ายจัดการรวบรวมกฎเกณฑ์ ข้อกําหนด และข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการโดยจัดทําเป็นเอกสารท่ี

มกีารสรุป (Executive Summary) เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย ดังนัน้ ในปี 2556 

ฝ่ายจัดการจึงได้มีการปรับปรุงคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้ปรับปรุง

ถ้อยคําและรูปแบบการแสดงเน้ือหา เพ่ือให้มีความกระชับ สามารถ

อ่านและทําความเข้าใจได้ง ่ายขึ้น รวมทั้งได้แก้ไขและเพิ่มเติม              

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักท่ีบังคับใช้อยู่ในปัจจบุัน

 ในกรณีที่มีกรรมการท่ีได้รับการเลือกต้ังรายใหม่ เอสซีจีได้

กาํหนดแนวปฏบิตัเิก่ียวกบัการเตรยีมความพร้อมในการปฏบิตัหิน้าที่

กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพ่ือให้กรรมการท่ีเข้า

รับตําแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการ

บริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ 3 ด้าน ดังนี้

 1) รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ใน

การตรวจสอบดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบั

กรรมการ

 2) จดัส่งข้อมลูทีส่าํคญัและจําเป็นในการปฏิบตัหิน้าท่ีเกีย่วกบั

กรรมการบริษัท เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือ

กรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดําเนินงาน เป็นต้น เพ่ือให้

กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

 3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ       

ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผู้อํานวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับทราบ และ

สอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี

 นอกจากนี้ เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่

รวมท้ังพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และ 

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ ท้ังหลักสูตรท่ีจัดโดย

หน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของเอสซีจี และหลักสูตรท่ีจัดโดย      

หน่วยงานกํากับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตร         

กรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กําหนดให้

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหน่ึง

หลักสูตร ซ่ึงได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director 
Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) 

ทั้งนี้ เพื่อนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

 สําหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท       

ทาํหน้าทีป่ระสานงานระหว่างกรรมการบรษิทัและฝ่ายจัดการเอสซจีี 

และมีสํานักงานเลขานุการบริษัททําหน้าที่ดูแลประสานงานด้าน

กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังดูแลกิจกรรมของ            

คณะกรรมการบริษัท การดําเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติ       

ตามมติคณะกรรมการบริษัท

5.4 ค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
 เอสซีจีกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท

และผู ้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่า

ตอบแทนกรรมการของบริษัทช้ันนําในตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน       

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของเอสซีจี       

และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเพ่ือจ่ายค่าตอบแทน               

ให้แก่คณะกรรมการบริษัท สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง                        

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ     

ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดําเนินงาน               

ในแต่ละธุรกิจ

 นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายโบนัสให้แก่

กรรมการบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่        

ผู ้ถือหุ ้น โดยให้คณะกรรมการเป็นผู ้พิจารณากําหนดจํานวนเงิน               

ที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่       

ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน โดยการพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่

กรรมการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกําไร

ของบริษทั เช่นเดยีวกันกบัการจ่ายโบนัสให้แก่ผูบ้รหิารระดับสงูบริษทั

พิจารณาจ่ายโบนัสจากผลการดําเนินงานในแต่ละธุรกิจ และผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล

การเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

                        หลักสูตรการอบรม
รายชื่อ
กรรมการของบริษัท

Finance for
Non-Finance 

Director
(FND)

Director 
Accreditation 

Program
(DAP)

Director 
Certifi cation 

Program
(DCP)

Role of the 
Chairman 
Program

(RCP)

Role of the 
Compensation 

Committee 
(RCC)

Audit
Committee 

Program
(ACP)

1. นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา RCP 1/2000

2. นายเสนาะ  อูนากูล DAP 32/2005

3. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล FND 5/2003 DCP 30/2003 ACP 11/2006

4. นายปรีชา  อรรถวิภัชน์ FND 8/2004 DAP 107/2014 DCP 39/2004 ACP 11/2006

5. นายพนัส  สิมะเสถียร DCP  2/2000
DCP Re 1/2005

6. นายยศ  เอื้อชูเกียรติ RCP 1/2000

7. นายอาสา  สารสิน FND 39/2008 DAP 5/2003 RCP 32/2013 ACP 19/2007

8. นายชุมพล  ณ ลําเลียง RCP 2/2001

9. นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์

10. นายประมนต์  สุธีวงศ์ DAP 6/2003 RCP 4/2001 RCC 9/2009 ACP 45/2013

11. นางธาริษา  วัฒนเกส DCP  4/2000

12. นายกานต์  ตระกูลฮุน DCP  29/2003
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ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ค่าตอบแทนประจําต่อปี ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม
(บาท) (บาท)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน 180,000 45,000

กรรมการ 120,000 30,000

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประธาน 150,000 37,500

กรรมการ 100,000 25,000

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน 150,000 37,500

กรรมการ 100,000 25,000

การคํานวณค่าตอบแทนประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการได้รับคนละ 1 ส่วน

 สําหรับค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการน้ัน ตามข้อบังคับของ

บรษิทั ข้อ 40 คณะกรรมการบริษทัสามารถกําหนดค่าตอบแทนให้แก่

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้มีความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล       

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 3 คณะ 

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ควรให้ที่ประชุม            

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยในปี 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวตามท่ีเสนอ ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกับ           

ที่คณะกรรมการได้มีมติไว้ ต่อมาในปี 2554 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที ่18 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2554 ได้มมีตอินมุตัปิรบัปรงุค่าตอบแทน

ของคณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะเป็นอัตราใหม่

 ค่าตอบแทนกรรมการ

 เนื่องจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นคร้ังที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 24 

มีนาคม 2547 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้      

จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการเดือนละ 1,800,000 

บาท และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง สําหรับโบนัสกรรมการมีมติ

อนุมัติการจ่ายโบนัสโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากําหนด

จํานวนเงินที่เหมาะสม ท้ังนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมี        

การจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้มี           

ผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่า           

ที่ประชุมและผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ

 ค่าตอบแทนรายเดือน

 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่

ประธานกรรมการ 1.5 ส่วนหรือคิดเป็นจํานวนเงิน 216,000 บาท        

ต่อเดือน กรรมการท่ีเหลืออีก 11 คนได้รับคนละ 1 ส่วนหรือคิดเป็น

จํานวนเงิน 144,000 บาทต่อเดือน

 โบนัสกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายเงินโบนัสโดยประธาน

กรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการได้รับคนละ 1 ส่วนของ               

เงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้

 ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนสําหรับคณะ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยกําหนดค่าตอบแทนประจํา (Fixed Fee) 

และค่าตอบแทนต่อครั้งท่ีเข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2556

(1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท) โบนัส
กรรมการบริษัท

ที่จ่ายในปี 
2556* (บาท)

รวม
(บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และสรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณา

ผลตอบแทน

1. นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา1 2,592,000 - - - 9,000,000 11,592,000

2. พล.อ.อ.กําธน  สินธวานนท์** 432,000 90,000 - - 3,767,071 4,289,071

3. นายเสนาะ  อูนากูล2 1,728,000 - 200,000 - 6,000,000 7,928,000

4. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล3 1,728,000 - 337,500 - 6,000,000 8,065,500

5. นายปรีชา  อรรถวิภัชน์ 1,728,000 300,000 - - 6,000,000 8,028,000

6. นายพนัส  สิมะเสถียร 1,728,000 - 225,000 - 6,000,000 7,953,000

7. นายยศ  เอื้อชูเกียรติ 1,728,000 - - 250,000 6,000,000 7,978,000

8. นายอาสา  สารสิน 1,728,000 - 225,000 - 6,000,000 7,953,000

9. นายชุมพล  ณ ลําเลียง4 1,728,000 - - 375,000 6,000,000 8,103,000

10. นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์5 1,728,000 422,500 225,000 - 6,000,000 8,375,500

11. นายประมนต์  สุธีวงศ์ 1,728,000          300,000                    - 250,000 6,000,000 8,278,000

12. นางธาริษา  วัฒนเกส*** 1,296,000         241,667 - - 2,232,929 3,770,596

13. นายกานต์  ตระกูลฮุน 1,728,000 - - - 6,000,000 7,728,000

รวม 21,600,000 1,354,167 1,212,500 875,000 75,000,000 100,041,667

หมายเหตุ
1. ประธานกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่นยืน****
3. ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
5. ประธานกรรมการตรวจสอบ
* โบนัสที่จ่ายให้กรรมการในปี 2556 ประกอบด้วย โบนัสที่คํานวณจากอัตราเงินปันผลงวดสุดท้ายประจําปี 2555 ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2556 

เงินปันผลงวดระหว่างกาลประจําปี 2556 ท่ีจ่ายเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และเงินปันผลระหว่างกาลครั้งพิเศษปี 2556 ที่จ่ายเมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 
ซึ่งแสดงรวมอยู่ในบรรทัด “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ในงบกําไรขาดทุนรวม หน้า 112

** พ้นวาระการเป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556
*** เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ต้ังแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556
**** คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน
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5.5 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 1. การควบคุมภายใน

 เอสซีจีกําหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่อง         

ในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล

และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน คณะจัดการเชื่อว่า         

การจะก้าวสูอ่งค์กรชัน้นาํได้นัน้ต้องมรีะบบการกํากบัดแูล การบรหิาร

ความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทัง้การปฏบิตังิานและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบ       

ที่อนุมัติให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของเอสซีจี

เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังน้ี

 - การกํากับดูแล อ้างองิ Organisation for Economic 

Co-operation and Development 
(OECD) / ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย / สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - การบริหารความเส่ียง อ้างอิง COSO Enterprise Risk 

Management / ISO 31000

 - การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control-
Integrated Framework / COBIT

 คณะจดัการได้ตดิตามการปรบัปรงุกรอบการควบคมุภายในของ 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway 
Commission) ซ่ึงออกมาใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 และได้       

ประเมินการควบคุมภายในของเอสซีจีแล้ว พบว่าการควบคุมภายใน

ของเอสซีจีสอดคล้องตามหลักการของ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ  

และ 17 หลักการย่อย นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด           

เพ่ือสร้างระบบงานเชิงป้องกนัในการดําเนนิธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศ 

ในปี 2556 คณะจดัการได้อนมุตัหิลกัการหรอืเครือ่งมอืการกาํกบัดแูล/

ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเส่ียง ดังนี้

 1.1 คู่มือการกํากับดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ 

  1.1.1 คู่มือการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ

สําหรับบริษัทในต่างประเทศ (Overseas Compliance 

Guideline)

   เอสซีจีได้ขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียนโดยมี

รูปแบบการลงทุนท่ีแตกต่างกันตามความเหมาะสม

ของแต่ละประเทศ เช่น การตั้งโรงงานใหม่ การควบ

รวมกิจการ เป็นต้น การลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยง      

ที่แตกต่างกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม      

กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง 

การตระหนักรู้และลดความเส่ียงคณะจัดการจึงได้

กําหนด “คู่มือการกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือให้

สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบสําหรับบริษัทใน

ต่างประเทศ” เพ่ือใช้เป็นคูม่อือ้างองิในการปฏบิตังิาน 

โดยจัดประชุม ชี้แจง และส่ือสารให้ผู ้บริหารของ

บรษิทัในต่างประเทศและนาํไปประยกุต์ให้สอดคล้อง

กับกฎหมาย ระเบียบ วัฒนธรรมในแต่ละประเทศ  

คู่มือดังกล่าวประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กรอบการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance with         

Laws & Company’s Regulations) การควบคุมภายใน

ที่สําคัญ (Key Internal Controls and Concern Points) 

กิจกรรมท่ีไม่พึงกระทําและกรณีศึกษา (Prohibited 

Activities & Lesson Learned) ฯลฯ

  1.1.2 การทบทวนและจัดทําคู่มืออํานาจดําเนินการ

   การกระจายอํานาจให้กบัผูบ้งัคบับญัชาในแต่ละระดับ

จะช่วยให้การดําเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากข้ึน      

ซึง่เอสซจีใีช้คูม่อือาํนาจดาํเนนิการเป็นเอกสารอ้างองิ

ถึงอํานาจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับที่จะ    

ตดัสนิใจในการปฏิบตังิาน ประกอบกับปี 2556 มีการ

ปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจและขยายการลงทุนไป

ต่างประเทศ คณะจัดการจึงได้พิจารณาทบทวนคู่มือ

อํานาจดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันสําหรับบริษัทในประเทศไทย จัดทําคู่มือ

อาํนาจดาํเนนิการขึน้ใหม่สาํหรบับรษิทัในต่างประเทศ

ที่เอสซีจีไปลงทุน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

ชี้แจงให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

  1.1.3 คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องชั่ง

   เอสซีจีใช้เครื่องชั่งในการรับวัตถุดิบหรือจ่ายสินค้า

เป็นจาํนวนมาก นอกจากความเทีย่งตรงของตวัเครือ่ง

ชัง่แล้ว โปรแกรมเคร่ืองช่ังถอืเป็นส่วนประกอบสําคญั

ที่จะทําให้รายละเอียดการช่ังน้ําหนักถูกต้องมาก        

ยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การทําธุรกรรมระหว่างเอสซีจี        

คูธ่รุกจิ และลูกค้ามคีวามเท่ียงตรง โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ คณะจัดการจึงได้อนุมัติ “คู่มือการควบคุมการ

พัฒนาโปรแกรมเครื่องชั่ง” เพื่อเป็นแนวทางให้               

ผูป้ฏิบตังิานพจิารณาความเสีย่งและจดุควบคมุทีต้่อง

คํานึงถึงในการพัฒนาโปรแกรมเคร่ืองช่ังของบริษัท 

ซึ่งคณะจัดการอนุมัติให้จดลิขสิทธิ์เพื่อเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาของเอสซีจีเรียบร้อยแล้ว

 1.2 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสําคัญ         

ในการดําเนินธุรกจิ ท้ังการอํานวยความสะดวกและรวบรวม

ข้อมูลเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจได้ทนักาล เพือ่ให้การนาํระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นไปในแนวทางเดียวกันท้ัง  

เอสซจี ีคณะจดัการได้พจิารณาความเสีย่งจากการขยายธรุกจิ

ที่หลากหลายมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 

ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) 

รวมถึงการนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการ

บริหารจัดการท้ังในและต่างประเทศ จากปัจจัยข้างต้น           

จึงได้ทบทวนและแต่งตั้งคณะทํางาน SCG IT Governance      

ในปี 2556 เพ่ือรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและ

แนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการลงทุนและการใช้งานร่วมกันของ       

ทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุน ผลักดัน 

ติดตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ และ

เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะทํางานย่อย

 1.3 การพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous 

Auditing ให้กับธุรกิจ

  เอสซีจีได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ 

Continuous Monitoring & Continuous Auditing สําหรับเป็น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ      

และกําหนดแนวทางป้องกันซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะส่งเสริม

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  

 1.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self 
Audit)  

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กํากับดูแลประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ

งานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพ่ือให้ธุรกิจเกิด 

แนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้

สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คณะจัดการและผู้ปฏิบัติ

งานร่วมกันประเมินความเสี่ยง สํานักงานตรวจสอบทํา

หน้าท่ีให้คําปรึกษาในการกําหนดการควบคุมและติดตาม

ทั้งกระบวนการต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงขายสินค้า บริการ และ

บริการหลังการขาย โดยใช้หลักการห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chain) สํานักงานตรวจสอบจะพัฒนาทีม Business Self         
Audit ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ        

ปฏิบัติงานว่าการควบคุมที่กําหนดนั้นเพียงพอหรือมีการ

เปล่ียนแปลงความเสี่ยง ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงการควบคุม

ภายในให้เหมาะสมท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้ังไว้ 

และส่งสําเนารายงานผลการตรวจสอบให้สํานักงาน          

ตรวจสอบใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบและ

ประเมินระบบการควบคุมภายในต่อไป กระบวนการ              

ดงักล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทกุระดับตระหนกัถงึ

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่เสมอ

 1.5 การพัฒนาระบบข้อร้องเรียน

  เอสซีจีได้สร้างระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower)        
มาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้พนักงานแจ้งเบาะแส          

การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎหมาย หรือการทุจริต ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริม         

การดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืน      

มากยิ่งขึ้น ปี 2556 คณะจัดการจึงได้ขยายระบบนี้ไปยัง          

ผู ้มีส่วนได้เสียกลุ ่มอื่นเพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียน          

จากพนักงานเพียงกลุ่มเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วน           

ได้เสียภายนอกเอสซีจีมีโอกาสแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ 

https://whistleblower.scg.co.th/ หรอืรายงานตรงต่อบรษิทั

ผ่านคณะกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ        

เพ่ือให้มีการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการ                

ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 2. การตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ

สํานักงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ           

และมีความเช่ียวชาญเย่ียงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการ            

ตรวจสอบภายในทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดับสากลทัง้มาตรฐานสากล

ด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors: IIA)           

และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Systems Audit and Control Association: ISACA                  

และ Global Technology Audit Guide: GTAG) โดยมีกฎบัตรของ                                

คณะกรรมการตรวจสอบและสํานกังานตรวจสอบซ่ึงได้กาํหนดภารกิจ 

ขอบเขตการปฏิบตังิาน อํานาจและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ ตลอดจน

แนวทางการดําเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและ 

มีการทบทวนเป็นประจําทุกปี 

 คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง       

(Medium Term Plan) ปี 2554 - 2556 ของสํานักงานตรวจสอบในการ

เป็น Global Internal Audit Excellence ในปี 2556 เพ่ือยืนยันการ          

ปฏบิตังิานท่ีมคีวามเป็นมอือาชีพตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการ

ตรวจสอบจงึได้อนมุตัใิห้มกีารประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

(Quality Assurance Review: QAR) โดยการประเมินตนเอง (Internal 
Assessment) อ้างอิงแนวทางของ IIA, ISACA และ GTAG โดย         

สํานักงานตรวจสอบส่งแบบสอบถามให้ผู ้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน          

และภายนอกสํานักงานตรวจสอบทั้งหมด 7 กลุ่ม รวม 306 ท่าน           

ซึ่งมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ         

เพ่ิมเติมจากที่มาตรฐานสากลกําหนด การประเมินดังกล่าวประกอบ

ด้วยสาระสําคัญ 2 ส่วน คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการ        

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน        

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และการประเมินความ              

พงึพอใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี สาํนกังานตรวจสอบได้ดาํเนนิการดงักล่าว

เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด คือ         

ร้อยละ 80 
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมัติให้จัดฝึกอบรม

หลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย” ให้

กับผู้ตรวจสอบทุกท่าน เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากหลากหลายธุรกิจ 

สํานักงานตรวจสอบได้นําผลท่ีได้จากการประเมินคุณภาพงาน          

ตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

ดังนี้

 2.1 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (High Value 

Services)

  มกีารพฒันางานตรวจสอบให้เกดิมลูค่าเพิม่อย่างยัง่ยนืและ

ต่อเน่ือง โดยเน้นการบริการให้ความเช่ือถือ (Assurance 

Service) และการให้คําปรึกษา (Consulting Service) อย่าง

เป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการ    

ดําเนินงานของเอสซีจี ดังน้ี

  2.1.1 เพ่ิมการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit โดย 

จัดทีมตรวจสอบสําหรับโครงการความเส่ียงสูงให้มี  

ผูต้รวจสอบซ่ึงประกอบด้วยงานตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศและงานตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเพ่ือดําเนิน

การตรวจสอบเรื่องที่มีความเสี่ยงร่วมกัน เสนอแนะ

การปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน นําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

และสนบัสนุนการตดิตามความผิดปกตใินการทาํงาน

  2.1.2 เสริมสร ้างระบบงานเชิงป ้องกัน (P roac t i v e      

Prevent ive System)ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ              

โดยนําข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน               

มาพัฒนาเป็นระบบท่ีเหมาะสมและป้องกันไม่ให้

ความเสี่ยงเกิดขึ้นซํ้า รวมทั้งนําไปเป็นบทเรียน 

(Lesson Learned) ให้หน่วยงานอ่ืน บริษัทอื่น หรือ

ธุรกิจอื่นในเอสซีจี

  2.1.3 เน้นการให้คําปรึกษาให้กับหน่วยงาน โดยทุกครั้งที่

เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายใน

กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้อง

ปรบัปรุงกจ็ะให้ความรู้และคําแนะนําเก่ียวกับขัน้ตอน

ปฏบัิตงิานทีถ่กูต้องและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

กับลักษณะของแต่ละธุรกิจ และติดตามผลการ      

ปฏิบัติงานหลังจากให้คําปรึกษาเพ่ือให้เกิดแนวทาง

การป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซํ้าอีก 

 2.2 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Local Internal Audit 
Team)

  ปัจจุบันเอสซีจีมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจํานวนมาก

ตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นําในภูมิภาค

อาเซียน เพ่ือให้การดําเนินงานในต่างประเทศมีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับนโนบายของเอสซีจี คณะกรรมการ        

ตรวจสอบจงึอนมุตัใิห้มกีารต้ังทีมตรวจสอบในต่างประเทศ 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการกํากับ

ดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน ซ่ึงอยู่

ภายใต้การกาํกบัดแูลของผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ

ในประเทศไทย ทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน              

ทีมตรวจสอบในประเทศไทยและต่างประเทศร่วมกัน           

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเอสซีจี

   ปี 2556 เอสซีจีได้สง่ผู้ตรวจสอบในประเทศไทยเข้าไป

ทํางานร่วมกับทีมตรวจสอบซึ่งเป็นคนท้องถิ่นของบริษัท      

ที่ซื้อกิจการในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม เพ่ือ

ประเมินความเส่ียง ปฏิบัติงานตรวจสอบ และสร้างระบบ

งานเชิงป้องกันร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้รับผู้ตรวจสอบ           

ซึ่งเป็นคนท้องถ่ินในประเทศเวียดนามและจัดทําแผนงาน

ระยะปานกลางเพ่ือขยายไปสู่บรษิทัและประเทศอ่ืน ๆ  ต่อไป

 2.3 การจัดทําคู่มือการตรวจสอบการต่อต้าน การคอร์รัปชัน      

(Anti Corruption Audit Guideline)

  เอสซีจีให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

เป็นธรรม และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนอกเหนือจากกฎ 

ระเบียบต่าง ๆ ได้แก่ อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณเอสซีจี         

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี แต่ยังไม่ได้ระบุเรื่องการต่อต้าน

คอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน ในปี 2555 เอสซีจีได้เข้าร่วมภาคี

เครือข่ายต่อต้านคอร์รปัชนัและผ่านการรับรองเป็น Certified      

Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556  

จงึเป็นโอกาสอันดทีีไ่ด้ทบทวนและประกาศนโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชันอย่างเป็นทางการต่อบุคคลภายนอก ส่ือสารให้

พนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

สํานักงานตรวจสอบได้จัดทํา “คู่มือการตรวจสอบการ            

ต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ 

ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดคอร์รัปชัน ประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในสําหรับสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล

ให้กับคณะจัดการ

 2.4 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เน่ืองจากเอสซีจีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจําเป็นต้อง

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการ

ดําเนินธุรกิจ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ที่สําคัญจะมีการแต่งต้ังคณะทํางานโดยมีตัวแทนจาก

สํานักงานตรวจสอบร่วมเป็นท่ีปรึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ

ในการให้คําแนะนําในการกําหนดการควบคุมที่เหมาะสม 

และทดสอบระบบการควบคุม เพื่อลดปัญหาหรือความ       

เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการติดตั้งระบบ ภายหลังการ       

ติดตั้งระบบแล้วจะมีผู ้ตรวจสอบระบบงานตรวจสอบ

คอมพิวเตอร์ (IT Audit) ดําเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

 2.5 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

  สํานักงานตรวจสอบได้นําผลท่ีได้จากการประเมินคุณภาพ

งานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ มาพัฒนาวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  2.5.1 การทบทวน Internal Audit Competency
   สํานักงานตรวจสอบมีการทบทวน Internal Audit 

Competency ในปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลและผลจากการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 

(CPIAT) โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับ

บัญชาและจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Ind iv idua l 
Development Plan: IDP) 

  2.5.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit 
Global Knowledge)

   - ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกํากับดูแล การ

บริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในของ

สถาบันวิชาชีพช้ันนําทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ

นํามาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้

สอดคล้องกับธุรกิจของเอสซีจี

   - สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่าง

ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ 

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจ

สอบภายใน และเพ่ิมทักษะด้านอ่ืนท่ีจําเป็นต่อ 

เอสซีจี

   - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ตรวจสอบภายใน      

พัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพ

ตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกําหนด

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) ซ่ึง

สาํนกังานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายในการส่งเสรมิ

ผูต้รวจสอบให้ได้รบัวฒุบิตัรด้านวิชาชีพไม่ตํา่กว่า

ร้อยละ 40 ของจํานวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

  2.5.3 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกจิ (Business Knowledge)

   - พัฒนาความรู ้ทางธุรกิจ (Business Acumen)            

ให้แก่ผู ้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของ

แต่ละธุรกิจในเอสซีจีและบุคคลภายนอกมาให้

ความรู้ทางธุรกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ 

ของธุรกิจ เพ่ือให้ผู ้ตรวจสอบสามารถประเมิน

ความเสี่ยงและให้คําปรึกษาท่ีปฏิบัติได้จริง

   - มนีโยบายสรรหาบคุลากรทีม่คีวามรู้ความเชีย่วชาญ

ในการปฏิบตังิาน โดยโอนย้ายพนักงานท่ีมคีวามรู้ 

ความสามารถจากหน่วยงานอืน่มาเป็นผูต้รวจสอบ

และโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น

   - จัดให้มีการแลกเปล่ียนความรู ้ในประเด็นที่               

น่าสนใจหรือส่ิงตรวจพบท่ีเป็นสาระสําคญัภายใน

สํานักงานตรวจสอบเป็นประจํา

  2.5.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

   - นาํความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบ

ทัง้กระบวนการตรวจสอบ รวมทัง้กาํหนดสญัญาณ

เตอืนภยัความเสีย่งทีส่าํคญัในการปฏบิตังิานให้แก่

ธุรกิจ (Red Flag)

   - สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบให้

มีความรู ้ ทักษะ และความสามารถในระดับ

มาตรฐานสากล รวมท้ังสามารถให้คําแนะนํา            

ในการกํากับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ในระดับมาตรฐานสากล
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5.6 การบริหารความเส่ียง
 การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยส่งเสริม

ให้เอสซีจีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งจะนําไปสู่       

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 

และช่วยให้เอสซีจีสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 กรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

 เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดาํเนนิธรุกจิ

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันกาล  แก้ไขสถานการณ์       

ก่อนทีจ่ะเป็นปัญหาลกุลาม รวมไปถงึการใช้ประโยชน์จากความเสีย่ง

ในการแสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ในปีนี้ เอสซีจีจึงได้ปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยง

ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทันสมัย

และเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสู่การสร้าง    

มูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรม            

การบริหารความเส่ียง (Risk Culture) ทั่วท้ังองค์กร โดยกรอบการ

บริหารความเสี่ยงเอสซีจี ประกอบด้วย

 1. การกําหนดกลยุทธ์

 เอสซีจี กําหนดวัตถุประสงค์และ Risk Appetite ในการบริหาร       

ความเส่ียงอย่างชดัเจน เพือ่ให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

 2. โครงสร้างและความรับผดิชอบในการบรหิารความเส่ียง

  ของเอสซีจี

 จากความมุ่งม่ันในการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างและความ

สามารถในการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ เอสซีจีจึงได้        

จัดตั้งคณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี (SCG Risk Management 
Committee) โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นประธาน เพื่อ

ดูแลให้การสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน 

ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการดูแลให้การสนับสนุนและติดตามงานด้าน           

การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) โดยผังโครงสร้างการ

บริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แสดงให้เห็นตามแผนภาพด้านล่าง

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

 กาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการบรหิารความเสีย่งท้ังในประเทศ

และต่างประเทศที่เอสซีจีลงทุน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ              

ทําหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้มั่นใจ

ว่าการบริหารความเส่ียงดําเนินไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

และสอดคล้องกับแนวทางที่กําหนด

 คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

 ประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ในแต่ละสายธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นประธาน 

คณะจัดการบริหารความเส่ียง เอสซีจี มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

ดังนี้

 1. ปรับปรุง/กําหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหาร

ความเสี่ยง

 2. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหาร         

ความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง

 3. ทบทวนความเส่ียงและติดตามการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ง

องค์กร (SCG Risk Profile)

 4. รายงานความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

 2.1 การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจ ี

  ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกกลุ่มธุรกิจทําหน้าที่

กําหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการ

บริหารความเส่ียงทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ

เอสซีจีอย่างสําคัญและเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการ/หน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละเรื่องเพื่อ

บริหารจัดการโดยตรง และสามารถติดตามสถานการณ์       

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น

  2.1.1 คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื เอสซจี ี– กําหนด

นโยบายและแนวทางดําเนินงานเพื่อการพัฒนา      

อย่างย่ังยืน ทั้งด ้านความปลอดภัย สุขอนามัย               

สิ่งแวดล้อม งานด้านสังคมและชุมชนให้ไปสู่ระดับ

สากลและเป็นแบบอย่างสําหรับประเทศ ติดตาม      

ดัชนีชี้วัดและแนวโน้มความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ือเสนอคณะจัดการบริหารความเส่ียง เอสซีจี          

และคณะกรรมการบริษัท

  2.1.2 คณะกรรมการ SCG Crisis Management – ประกอบด้วย

คณะจดัการเอสซีจ ีทาํหน้าทีก่าํหนดนโยบาย กลยุทธ์

และตัดสนิใจในการจัดการวิกฤตท่ีมผีลกระทบต่อการ

ดําเนินธุรกิจ ผลกระทบทางกฏหมาย และผลกระทบ

ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ

จัดการวิกฤตดังกล่าว และรายงานสถานการณ์ให้ 

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

  2.1.3 คณะกรรมการการเงิน เอสซีจี – บริหารจัดการ               

ความเสี่ยงทางการเงินโดย 

   • กาํหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง

ด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้จ่ายในการลงทุน เงนิกู ้ เงนิฝาก และธุรกรรม

การค้าระหว่างประเทศ

   • กาํหนดนโยบายและกํากบัดแูลการบริหารตราสาร

อนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives) และ

การบริหารเงินสด (Cash Management)
   • ติดตามสถานะทางการเ งิน แนวโน ้มอัตรา              

แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย และเสนอรายงาน

ต่อคณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

  2.1.4 คณะกรรมการ Commodity Hedging Price Risk 

Management – กําหนดนโยบาย แนวทาง และ      

กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงจากการเพิ่มข้ึน       

และผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักและเช้ือเพลิงที่ใช้

ในกระบวนการผลิต เพ่ือบริหารต้นทุนให้สามารถ

แข่งขันได้ในตลาดโลก เสนอคณะจัดการบริหาร       

ความเสี่ยง เอสซีจี และคณะกรรมการบริษัท

  2.1.5 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง – สื่อสารนโยบาย            

และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดโดย

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี ไปยังผู ้ที่

เก่ียวข้องทุกฝ่ายติดตามแนวโน้มและสถานการณ์         

ทีส่าํคญัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในระยะยาว

ของเอสซีจี เพื่อกําหนดกลยุทธ์และแนวทางจัดการ

แก้ไข ตดิตามและพัฒนาความสามารถในการบริหาร

ความเสี่ยงของเอสซีจีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิด

การแลกเปล่ียนความรู้และวัฒนธรรมในการบริหาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงต่อคณะจดัการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

  2.1.6 หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน – สร้างระบบ            

การควบคุม การส่ือสาร การรายงาน และกําหนด

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของการกํากับดูแล

การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับโครงสร้างการจัดการของเอสซีจี

  2.1.7 หน่วยงานอื่น ๆ – หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ

ในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเอสซีจี          

ในวงกว้าง หรือต้องใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน        

ในการบริหารจัดการ เช่น หน่วยงาน Business 

Continuity Management and IT Strategy รับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการความเส่ียงจากการหยุดชะงัก

สายการรายงาน

ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจีการบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

คณะกรรมการ
• คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
• คณะกรรมการ SCG Crisis Management 
• คณะกรรมการการเงิน เอสซีจี
• คณะกรรมการ Commodity Hedging Price Risk 
 Management
• คณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีคณะจัดการแต่งตั้งขึ้น
 ตามความเหมาะสม

หน่วยงาน
• หน่วยงานบริหารความเส่ียง
• หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

หน่วยงานอื่น ๆ
• Business Continuity Management and IT Strategy
• หน่วยงานวางแผนกลยุทธ์

คณะจัดการบริหารความเสี่ยงประจํากลุ่มธุรกิจ
• Business Unit Risk Champions
• Business Unit Risk Owners

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
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ทางธุรกิจและความเส่ียงทางด้าน IT สํานักงาน 

สื่อสารองค์กรรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

เกี่ยวกับชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น

 2.2 การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ

  เนือ่งจากเอสซจีปีระกอบด้วยกลุม่ธุรกจิทีอ่ยูใ่นหลากหลาย

อุตสาหกรรม ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและลักษณะในการ      

ดําเนินธุรกิจแตกต่างกัน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง           

ของแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ         

ตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะธรุกจิได้อย่าง

ถูกต้องและทันกาล จึงกําหนดให้คณะจัดการบริหาร         

ความเสี่ยงระดับกลุ ่มธุรกิจซึ่งประกอบด้วยผู ้บริหาร           

ระดับสูงของแต่ละบริษัทในกลุ่มธุรกิจ มีหน้าที่กํากับดูแล 

ให้กลุ่มธุรกิจมีการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบ กําหนด

โครงสร้าง กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ในการ

บริหารความเส่ียง ควบคุมและติดตามผลการบริหาร           

ความเส่ียง และรายงานผลต่อคณะจัดการบริหารความเส่ียง

เอสซีจี ทั้งนี้ โดยมี Risk Champions ประจํากลุ่มธุรกิจ              

ทาํหน้าทีส่ือ่สารนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง

ทีก่าํหนดโดยคณะจดัการบรหิารความเสีย่งระดบักลุม่ธรุกจิ

ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ติดตามแนวโน้มและสถานการณ์

ที่สําคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ในระยะยาวของ

กลุม่ธรุกจิเพ่ือกาํหนดกลยทุธ์/แนวทางจดัการแก้ไข ตดิตาม

และพัฒนาความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของ        

กลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน  

ความรู้และวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในกลุ่มธรุกจิ 

 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

 3.1 การสร้าง Common Langauge
  เอสซจีพีฒันา SCG Risk Universe ให้ครอบคลมุทกุความเสีย่ง

ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของเอสซีจี และจัด

หมวดหมู่ให้สะดวกต่อการทําความเข้าใจ และนําไปปฏิบัติ 

โดยแบ่งความเสีย่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ (1) ความเสีย่ง

ด้านความปลอดภยั สขุภาพ และสิง่แวดล้อม (2) ความเสีย่ง

ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (3) ความเส่ียง

ด้านช่ือเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา (4) ความเสี่ยง            

จากเหตุการณ์รุนแรง (5) ความเส่ียงด้านต้นทุนการผลิต                 

(6) ความเส่ียงจากการดําเนินงาน (7) ความเส่ียงด้านการเงนิ 

(8) ความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ

 3.2 การประเมินความเสี่ยง

  เอสซีจีได้กําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกันทั่วทั้งองค์กร (Common Risk Metr ics) โดย                  

Risk Owner จะใช้เครื่องมือต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เคร่ืองมือ

ทางสถิติ อาทิ Scenario Analysis, Correlation Analysis, 

Benchmarking ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ผลกระทบของความเสี่ยง (Severity) และ        

ความสามารถในการจัดการความเส่ียง (Manageability)       

และเปรียบเทียบผลการประเมินกับ Risk Limit ซึ่งจะ

สอดคล้องกับ Risk Appetite โดยเอสซีจีแบ่ง Risk Limit          
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับเอสซีจี และระดับกลุ่มธุรกิจ  

หาก Risk Owner พบว่าระดบัความเส่ียงท่ีเหลอือยู ่(Residual 
Risk) เกินกว่า Risk Limit จะต้องกําหนดมาตรการจัดการ/

แก ้ไขและรายงานต่อคณะจัดการบริหารความเส่ียง                

ระดับกลุ่มธุรกิจหรือคณะจัดการบริหารความเส่ียง เอสซีจี         

จนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับท่ียอมรับได้   

 3.3 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

  เพ่ือนํากรอบการมองความเสี่ยงข้างต้นมาใช้ให้เห็นผล           

ในทางปฏิบัติ เอสซีจีจึงได้กําหนดวิธีการดําเนินงานหลัก ๆ 

เป็น 3 แบบ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ใน         

ระยะปานกลาง-ยาว การบริหารความเส่ียงของโครงการ

ลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน ซึ่ง           

ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดนี้ได้รวบรวมไว้ใน 

“คู่มือการบริหารความเสี่ยง” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว

 4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง 

  (Risk Culture)

 เอสซีจีตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเส่ียง

เป็นองค์ประกอบสําคัญต่อความสําเร็จของการบริหารความเส่ียง                     

นอกเหนือจากการมีเคร่ืองมอืและมาตรฐานในการบริหารความเส่ียงทีด่ี 

เนื่องจากหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง           

อาทิ Risk Appetite ไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิด (Mindset) ที่ไม่

สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี อาจทําให้  

เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจในการ Trade Off ระหว่างความเส่ียง

และผลตอบแทนท่ีจะได้รับได้ ดังนั้น เอสซีจีจึงได้กําหนดแนวทาง        

ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

 - สร้างนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงในอนาคตท่ี

เห็นชอบร่วมกันผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 - สร้าง Commitment ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่านการ

ประชุม สัมภาษณ์ และขอความเห็นเป็นระยะ ๆ

 - สร้างวิธีการนําไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดยกําหนดให้มี 

Risk Champion ประจํากลุ่มธุรกิจ

 - พฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งให้สามารถสร้างมลูค่าให้กบั

กจิการได้ โดยกําหนดให้หน่วยงาน Corporate Risk Management 
ติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น

 - กําหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร     

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

 ความเส่ียงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียงตาม

แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 จากการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาแนวโน้มที่สําคัญ               

ในอนาคตท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมประกอบกับ

เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี เอสซีจีมีความเสี่ยงที่สําคัญ

แยกเป็น 8 ประเภทตาม SCG Risk Universe ตามตารางด้านบน

 เอสซีจีเลือกใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการบริหารจัดการตาม

ความเหมาะสม ได้แก่  Retain, Exploit, Transfer, Reduce, Avoid          

รายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญข้างต้นมีดังนี้

 1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

มีปัจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ ดังนี้

 1.1 สุขภาพและความปลอดภัยจากการทํางาน 

  เนื่องจากเอสซีจีประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมหนัก         

ที่มีการใช้เคร่ืองจักรและสารเคมีต่าง ๆ อีกทั้งยังได้มีการ

ขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองท้ังในประเทศและต่างประเทศ        

จึงทําให้มีโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ด้าน

สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานซ่ึงส่งผลกระทบ 

ต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสียหาย ช่ือเสียง และต้นทุนที่

เพิ่มขึ้นของเอสซีจีได้

   มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

    เอสซจีตีระหนักว่า “คนเป็นปัจจยัสาํคญัและทรัพยากร

มีค่ายิ่ง” จึงให้ความสําคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ของท้ังพนักงานและคู่ธรุกจิด้วยมาตรการเชิงรุก เพ่ือป้องกัน

อันตรายก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย อาทิ กําหนด Risk 

Appetite และ Risk Limit ให้ความเสี่ยงด้านสุขภาพและ       

ความปลอดภัยจากการทํางานเป็นความเส่ียงทีย่อมรบัไม่ได้ 

กําหนดให้ความปลอดภัยเป็นดัชนีชี้วัดที่สําคัญในการ

ดําเนินงาน (Key Performance Indicator) ซ่ึงต้องติดตาม  

และรายงานผลต่อคณะจัดการกลุ่มธุรกิจและคณะจัดการ      

เอสซีจเีป็นประจําทกุเดือน มีการนํา SCG Safety Framework 

และ Safety Performance Assessment Program ไปใช้ให้

เห็นผลในทางปฏิบัติกับบริษัทของเอสซีจีทั้งในประเทศ     

และต่างประเทศ รวมไปถงึการวเิคราะห์ลกัษณะการทาํงาน 

ที่ไม่ปลอดภัย สํารวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย และตรวจสอบ

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน แสง เสยีง ฝุน่ ทีม่ผีลต่อสขุภาพ

พนักงาน เพ่ือกําหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไขและจัดทํา      

คู่มือความปลอดภัยในการทํางาน รวมไปถึงการให้ความรู้

ความเข้าใจต่อทัง้พนกังาน คู่ธรุกจิ และบคุคลทีส่าม สําหรบั

ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ที่มีความอ่อนไหว (Sensitivity)            

ต่อความเส่ียงด้านความปลอดภัยในระดับสูง ได้มกีารว่าจ้าง       

ที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาระบบ Process Safety Management 
ตามมาตรฐานสากล และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

อิสระมาตรวจสอบระบบการบริหารและปฏิบัติงานด้วย 

(Third Party Audit)
 1.2 กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มข้ึน 

  เอสซีจีเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลกระทบต่อ        

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ        

และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ 

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
• สุขภาพและความปลอดภัย
 จากการทํางาน
• กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ที่เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
• ความขัดแย้งทางการเมือง
 ในประเทศไทย
• ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ความเสี่ยงด้านการเงิน
• ความผันผวนของอัตรา
 แลกเปล่ียน
• โครงสร้างทางการเงินจาก

โครงการลงทุนที่ขยายตัว
 อย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
• ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน
• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและ
 การพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรเพื่อรองรับการเติบโต
ในอนาคต

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
• ความผันผวนของราคา
 เช้ือเพลิงและวัตถุดิบหลัก
• การขาดแคลนแรงงานและ

ค่าแรงท่ีเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
• การสร้างและบริหารจัดการ

แบรนด์ในต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
• การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
 สําหรับการลงทุนใน
 ต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ
• การหยุดชะงักของโครงการ
 ที่สําคัญของภาครัฐใน

ประเทศไทย
• สถานการณ์ที่สําคัญในประเทศ

ที่ไปลงทุน
• ความผันผวนและแนวโน้มท่ี

เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

ตารางความเสี่ยงที่สําคัญของเอสซีจี
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ซึง่ส่งผลให้ทกุภาคส่วนในสังคมให้ความสนใจในการอนุรกัษ์

สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น จนก่อให้เกิดกิจกรรมการเคล่ือนไหว      

เพ่ือสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท หรือ

ต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้จากค่าชดเชยความเสียหายต่าง ๆ ได้ เอสซจีี

จึงเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

ควบคุมการปล่อยมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์หรือดีกว่าตามท่ี

กําหนดในกฎหมาย/กฎระเบียบ ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพ่ือ

รักษาสัมพันธภาพกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากน้ี 

เอสซีจียังได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังน้ี

  1.2.1 ของเสียจากอุตสาหกรรมและการปล่อยมลพิษ 

เนื่องจากธุรกิจหลักของเอสซีจีเป็นอุตสาหกรรม       

การผลิตที่พึ่งพิงการใช้พลังงาน เคร่ืองจักร และ         

สารเคมี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ

ชุมชนโดยรอบโรงงานจนก่อให้เกิดกิจกรรมการ

เคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านจาก       

สังคมได้ 

    มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

    เอสซีจีมีนโยบายในการจัดการของเสียจาก

กระบวนการผลิตโดยควบคุมปริมาณการปล่อยกาก

สารเคมี ฝุ่น กล่ิน และเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ ที่ดีกว่า       

ที่กฎหมาย/กฏระเบียบกําหนด โดยได้มีการพัฒนา     

วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วย

หลักการ 3R ที่ต ้องนําไปปฎิบัติอย่างเคร่งครัด             

โดยมุง่เน้นการนาํกลบัมาใช้ใหม่ภายในองค์กรเพือ่ให้

เหลือของเสียที่ต้องส่งไปกําจัดในขั้นตอนสุดท้าย  

น้อยท่ีสุด สําหรับของเสียที่ต้องส่งไปกําจัดภายนอก 

เอสซีจีมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบการกําจัด

อย่างเคร่งครัด สําหรับของเสียบางประเภท อาทิ 

นํ้ามันใช้แล้ว สารละลายใช้แล้ว เศษยาง และ               

เศษพลาสติกที่สามารถนําไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน

และเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ได้ จะถูก

นําไปเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์ที่มีความร้อนสูง          

โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผล 

กระทบต่อคุณภาพปูนซีเมนต์ โดยดําเนินการผ่าน

บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด ท่ีได้รับการ

รบัรองระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001: 2004 

ในขอบข่ายการผลิตเช้ือเพลิงทดแทนจากสารเคมี       

ใช้แล้ว/วัสดุเหลือใช้ สําหรับการจัดการมลพิษทาง

อากาศ อาท ิฝุน่ สารเคม ีและกลิน่ นอกจากการเลอืก

ใช้อุปกรณ์บําบัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพสูง และมี

เทคโนโลยีในการติดตามตรวจสอบแบบอัตโนมัติ 

รวมถึงการสนับสนุนการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า

ของผลผลิตไม้จากสวนป่า

  1.2.3 สภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ           

ที่เปลี่ยนแปลงและสภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบใน 

วงกว้างทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก และ 

ก่อให้เกดิความเส่ียงท่ีเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและภัยพิบตัิ

ทางธรรมชาตอิืน่ ๆ  อนัอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนนิ

ธรุกิจของเอสซีจตีามมา อาทิ อณุหภูมทิีเ่ปล่ียนแปลง

ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตและพืช      

บางชนิด ทําให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ น้ําแข็งในทะเลละลาย ทําให้ระดับนํ้าทะเล

เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน อุณหภูมิที่ 

เพ่ิมสูงขึ้นอาจทําให้เกิดอัคคีภัย ภัยแล้ง และการ

ขาดแคลนนํ้าในบางพื้นที่ ซึ่งสาเหตุหลักของสภาวะ

โลกร้อนในปัจจุบันเกิดจากการกระทําของมนุษย์ 

อาท ิการเผาเช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพ์ และการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

    มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

     เอสซีจีประเมินปัจจัยที่มีส่วนทําให้เกิดปรากฎ

การณ์เรือนกระจกและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

โดยจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพ่ือใช้เป็นข้อมูล        

พื้นฐานในการติดตามการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกอย่างเป็นรูปธรรม กําหนดเป้าหมายลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตลง         

ร้อยละ 10 ภายในปี 2563 จากปีฐานคือปี 2550        

ศกึษาและพฒันาเทคโนโลยใีนการใช้พลงังานทดแทน 

การนําชีวมวล (Biomass) เศษวัสดุเหลือทิ้งจาก               

ครวัเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เป็นเช้ือเพลิง

ทดแทนในกระบวนการผลิต ซึง่โครงการต่าง ๆ เหล่านี้

มีส่วนช่วยให้เอสซีจี ซิเมนต์¯ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

สามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้ 213 ล้านบาท       

ในปี 2556 พัฒนาเคร่ืองจักรให้สามารถใช้พลังงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง อาทิ 

การนาํลมร้อนเหลอืใช้ในกระบวนการผลติปูนซเีมนต์

มาผลติไฟฟ้าด้วยระบบ Waste Heat Power Generator 
ช่วยลดการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกร้อยละ 30 คิดเป็น        

การประหยัดปีละ 1,500 ล้านบาท นอกจากน้ี เอสซจีี

ยังเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        

ภายใต้ฉลากสิ่งแวดล้อม SCG eco value ซึ่งนอกจาก 

จะช่วยเสริมสร้างการยอมรับจากสังคมแล้ว ยังเป็น     

การสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว      

เพราะผู้บริโภคและผู้มส่ีวนได้เสยีมแีนวโน้มทีจ่ะเลือก

ใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือมี 

Carbon Content ต่ําเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงในปี 2556 น้ี           

เอสซีจีมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้ฉลาก      

สิง่แวดล้อม SCG eco value เป็นเงนิ 114,770 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายทั้งหมด      

  1.2.4 ความเส่ียงท่ีเกิดจากทรัพยากรนํ้า

   นํ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติหลักที่ใช้ในการประกอบ

กิจการของเอสซีจี อาทิ เอสซีจี เปเปอร์ใช้นํ้าในการ

ปลูกต ้นยูคาลิปตัส ต ้มชิ้นไม ้สับเพื่อผลิตเป ็น                

เยื่อกระดาษ ล้างเยื่อกระดาษ และใช้ในการผลิต

พลงังานไอน้ําเพ่ือนาํไปใช้ในกระบวนการผลิต เอสซีจี 

เคมิคอลส์ใช้นํ้าในกระบวนการตัดเม็ดพลาสติก และ

ควบคุมความดันและอุณหภูมิของเคร่ืองจักรผลิต      

เม็ดพลาสติก ซ่ึงนํ้าที่เอสซีจีใช้มาจาก 3 แหล่งหลัก 

คือ นํ้าผิวดิน นํ้าบาดาล และน้ําประปา เอสซีจี 

พจิารณาความเส่ียงเรือ่งน้ําตลอดวงจรชีวติผลติภณัฑ์

ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นนํ้าไปจนถึงปลายนํ้า ดังนี้

   • ความเส่ียงจากการขาดแคลนน้ําและคุณภาพน้ํา        

ที่เข้าสู่กระบวนการผลิต การเพ่ิมขึ้นของจํานวน

ประชากรโลกทําให้ความต้องการในการใช้นํา้เพ่ิม

มากขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้ําตามธรรมชาติมีอยู่

จํากัด และมีแนวโน้มลดลงจากสภาวะโลกร้อน 

อาจส่งผลให้ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอและทําให้

กระบวนการผลิตของเอสซีจีหยุดชะงัก หรือมี

ต้นทนุการผลิตทีส่งูข้ึนจากการหาน้ําจากแหล่งอ่ืน

มาทดแทน อีกทัง้การใช้นํา้ของมนุษย์ยงัก่อให้เกดิ

มลพิษจากการปล่อยของเสียและสารเคมีลงสู่

แหล่งนํ้า สําหรับความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณภาพนํ้า 

หากนํ้าที่นําเข้าสู่กระบวนการผลิตไม่ได้คุณภาพ 

นอกจากจะทําให้มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจาก

การต้องปรบัสภาพนํา้แล้ว ยงัอาจส่งผลต่อคุณภาพ

ของสินค้า และประสิทธิภาพการทํางานและอายุ

ใช้งานของเคร่ืองจักรด้วย 

   • ความเส่ียงของปริมาณและคุณภาพน้ําจากกระบวน 

การผลิต นํ้าใช้จากกระบวนการผลิตที่ผ่านการ

บําบัดก่อนปล่อยคืนสู่แหล่งนํ้าสาธารณะต้อง        

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสอดคล้องตาม

ที่กฏหมายกําหนด มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศรอบโรงงาน เกิดข้อ 

ร้องเรียนหรือการต่อต้านจากชุมชนโดยรอบ       

หรือเกิดภาระในการชดเชยค่าเสียหาย ค่ากําจัด

ของเสีย ตามที่กฎหมายกําหนด หรือทําให้บริษัท        

เสียช่ือเสียงซึ่งมิอาจประเมินค่าเป็นเงินได้

(Continuous Emission Monitoring System: CEMs) แล้ว 

ยังมีห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังการ

ดําเนินงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  1.2.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ เอสซีจีตระหนักดีว่า 

การดําเนนิงานอาจส่งผลกระทบต่อความหลากหลาย

ทางชีวภาพ อาทิ การทําเหมืองหินปูน ซึ่งส่งผล   

กระทบโดยตรงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบนิเวศป่าไม้ อีกทั้ง 

การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีบางส่วนยังต้องพึ่งพิง      

กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ 

กระบวนการผลิตกระดาษท่ีมีวัตถุดิบหลัก คือ เย่ือ 

จากต้นยูคาลิปตัสซึ่งในการเพาะปลูกจําเป็นต้อง

อาศัยดินที่มีปริมาณแร่ธาตุสารอาหารที่สมบูรณ์       

เพียงพอ 

    มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

     ในการบริหารจัดการเหมืองเพื่อลดผลกระทบ     

ต ่อความหลากหลายทางชีวภาพ เอสซีจีมีการ        

ดําเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

ประกอบด้วย การร่วมมือกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอกเพ่ือศกึษาและจัดทําแผนแม่บทในการฟ้ืนฟู

เหมืองท่ีควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก ้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล ้อมตลอดระยะเวลา            

ดําเนินการ การจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นอย่าง         

เพียงพอในการฟื ้นฟูเหมืองและดูแลรักษาความ  

หลากหลายทางชีวภาพตลอดอายุการทําเหมือง         

การสือ่สารประชาสมัพนัธ์และเสรมิสร้างความเข้าใจ

กับชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง การจัดหาพันธุ์ไม้

ท้องถ่ินในการฟ้ืนฟเูหมอืงเพ่ือให้สภาพพ้ืนทีภ่ายหลงั

การทําเหมืองมีระบบนิเวศที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม 

ให้มากท่ีสุด นอกจากน้ี ยังมีการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้

ความหลากหลายทางชวีภาพและเทคนคิวธิกีารฟ้ืนฟู

เหมือง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยรอบ       

รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีสนใจ สําหรับการลด                  

ผลกระทบจากการนําต้นยูคาลิปตัสมาผลิตเยือ่กระดาษ 

เอสซีจีดําเนินการตามแนวทางการจัดการสวนป่า

อย่างย่ังยืนตามมาตรฐานของ Forest Stewardship 

Council (FSC) ทีป่ระกอบด้วยการรกัษาสภาพแวดล้อม

ในพ้ืนท่ีสวนป่า การส่งเสริมความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของสวนป่า การฟื้นฟูสภาพ

ธรรมชาตใินพืน้ทีส่วนป่า การอนรุกัษ์แหล่งท่ีอยูอ่าศยั     

ของพืชหรือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ หายาก หรือถูก

คุกคาม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ิน 
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    มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

    เอสซีจีมุ่งเน้นการร่วมกันแก้ไขปัญหาสมดุลนํ้า     

จงึได้กาํหนดมาตรการในการจัดการ/แก้ไขความเส่ียง

เรื่องน้ํา อาทิ แต่งต้ังคณะทํางานด้านการจัดการน้ํา

เอสซีจี เพ่ือกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และ 

เสนอเป้าหมาย เพ่ือให้การจัดการน้ําของเอสซีจีเกิด

ประโยชน์สูงสุด สํารวจและติดตามปริมาณน้ําของ

แหล่งทรัพยากรน้ํา อาทิ อ่างเก็บน้ํา แม่นํ้า ในพ้ืนท่ี 

ที่เอสซีจีมีอุตสาหกรรมต้ังอยู่เพื่อกําหนดระดับนํ้าที่

วิกฤต คาดการณ์แนวโน้มความต้องการในการใช้นํ้า

ของท้ังภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และครัวเรือน 

และอุปทานของน้ําเพ่ือหาความแตกต่างและระบุ

โอกาสท่ีจะเกิดวิกฤตการณ์นํ้า และเตรียมมาตรการ

ในการรองรับ ริเริ่มโครงการและจัดหาเครื่องมือท่ี 

ช่วยลดการใช้นํ้าในกระบวนการผลิต หรือบําบัด         

นํา้เสยีอย่างมปีระสทิธภิาพรวมไปถงึการตดิตามและ

เฝ้าระวงัผ่านอปุกรณ์ตรวจวัดคณุภาพนํา้อย่างต่อเนือ่ง 

กําหนดเป้าหมายที่เทียบเคียงกับระดับสากล และ 

ร่วมมือกับชมุชนและผู้มส่ีวนเก่ียวข้อง ในการดําเนิน

โครงการสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับความสําคัญของ

ทรัพยากรนํ้า

 2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ          

มีปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ ดังน้ี

 2.1 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ

  จากวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นําระดับภูมิภาคของเอสซีจี จึง      

ทาํให้เอสซจีขียายการลงทนุไปยงัต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง 

เนือ่งจากในแต่ละประเทศมโีครงสร้าง ระบบ และแนวปฏิบตัิ

ทางกฎหมายและศาลทีแ่ตกต่างกนั เอสซจีจีงึให้ความสาํคญั

กับความเสี่ยงเร่ืองการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในต่างประเทศ 

ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน อาจก่อ      

ให้เกิดความเสียหายจากข้อพิพาททางกฎหมาย ซ่ึงส่งผล    

กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การลงโทษและค่าปรับ หรือ

เสียโอกาสในการใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้ หรือ      

หากพนักงานไม่เข้าใจในกฎระเบียบและแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจของเอสซีจี ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

บริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและทางด้านชื่อเสียงได้เช่นกัน 

   มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

    เอสซจีกีาํหนดมาตรการในการจดัการความเสีย่ง อาทิ 

การศึกษาเพ่ือพัฒนากรอบการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance Framework) เพ่ือให้เกิดการกํากับดูแลและ

บรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ ประเมนิความเสีย่งและจะนาํ

กรอบการปฏิบัติงานดังกล่าวไปใช้ในส่วนท่ีมีความเส่ียงสูง 

กําหนดให้บริษัทในต่างประเทศของเอสซีจีต้องปฏิบัติตาม

กฎหมาย/กฎระเบียบทัง้ภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องผ่าน

ทางคู่มือปฏิบัติงานและการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ

กาํกบัดแูลการปฏิบตัติามคู่มอืผ่านทางกลไกในการตรวจสอบ

ภายใน รวมไปถึงการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน 

กฏหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเอสซีจีอย่างใกล้ชิด

  

 3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

มีปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ ดังนี้

 3.1 การสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ในต่างประเทศ

  เป็นท่ีทราบกันดีว่าความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ขององค์กรเป็นความเสี่ยงที่สําคัญ สามารถส่งผลกระทบ         

ที่รวดเร็ว รุนแรง ท้ังระยะส้ันและระยะยาว และมิอาจ

ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่สั่งสมช่ือเสียง 

มามากกว่า 100 ปี จึงทําให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความ     

คาดหวังกับแบรนด์เอสซีจีที่สูงขึ้น ประกอบกับการขยาย 

การลงทุนไปยังต่างประเทศโดยการใช้กลยุทธ์ One SCG 

Brand นาํมาซึง่โอกาสในการขายสนิค้าและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้

จากความแข็งแกร่งเดิมของแบรนด์ เอสซีจี แต่ก็เพ่ิมฐานะ

ความเสี่ยง (Risk Exposure) จากสภาพแวดล้อม แนวปฏิบัติ 

และวัฒนธรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีแตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศด้วยเช่นกัน 

   มาตรการในการป้องการและจัดการแก้ไข

   ในปี 2556 น้ี เอสซีจีจึงริเริ่มแต่งต้ัง Country Brand 

Committee ประจําประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม            

โดยมีหน้าทีใ่นการกําหนดแนวทางการบริหาร Brand เอสซีจี    

ในแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ และ

แนวทางการบริหาร Brand เอสซีจีในภาพรวม กํากับดูแล      

ให้กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจในแต่ละ

ประเทศสอดคล้องกับ Brand Strategy ของเอสซีจีอย่างมี

ประสิทธิภาพ และกําหนดแนวทาง/กลยุทธ์การสร้าง SCG 

Brand Engagement กับผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Key Corporate 

Stakeholder) ในการปฏิบัติงานปกติเอสซีจีทําการสํารวจ

ทัศนคติ และความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กร        

อย่างสม่ําเสมอ (Corporate Reputation Survey) โดยนําผล

ที่ได้มาประเมินถึงความคาดหวังและโอกาสของการเกิด       

ความเส่ียงเพ่ือกําหนดกลยุทธ์สําหรับดําเนินงานต่อไป 

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้จัดอบรม Crisis Communications 

Training and Simulation เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง กําหนดแผนการจัดการแก้ไขสถานการณ์ รวมถึง

ซกัซ้อมเพือ่เตรยีมความพร้อมรบัภาวะวกิฤตในรปูแบบต่าง ๆ 

ตลอดจนกําหนดกระบวนการสื่อสารถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     

ทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ทันการณ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ เอสซีจียังคงมุ่งมั่น

สนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม      

การพัฒนาศักยภาพของเยาวชน และการช่วยเหลือ

สาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศไทยและประเทศท่ีเข้าไป

ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 4. ความเส่ียงจากเหตุการณ์รนุแรง มปัีจจัยเสีย่งทีส่าํคญั ดงันี้

 4.1 ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย

  เอสซจีตีระหนักดว่ีา การดําเนินธรุกจิในปัจจุบนัมคีวามเส่ียง

ที่อาจเผชิญกับภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจมาจากสภาวะความ

ไม่แน่นอนทางการเมือง ซ่ึงจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผล 

กระทบโดยตรงกับชีวติและทรพัย์สนิ รวมถงึความปลอดภยั

ของพนักงาน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

   มาตรการในการป้องการและจัดการแก้ไข

   เอสซีจีเตรียมความพร้อมโดยติดตามและวิเคราะห์

สถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง กรณีมแีนวโน้มทีจ่ะเกิดเหตุการณ์

รุนแรงจะจัดต้ัง Crisis Room เพื่อติดตามและวิเคราะห์

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด สื่อสารแจ้งสถานการณ์และข้อ

ปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยไปยังผู้เกี่ยวข้อง และเพ่ิมระบบ

การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัท 

และเตรียมแผนความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (Business Continuity 

Plan: BCP) ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมระบบ IT             

การทํางานท่ีบ้าน และการทํางานที่ Backup Office 

 4.2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  จากสถิติการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผ่านมา แนวโน้ม       

มคีวามรนุแรงมากขึน้เรือ่ย ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเหตกุารณ์นํา้ท่วม

ในประเทศไทยหรือพายุไต้ฝุน่ไห่เย่ียนในประเทศฟิลปิปินส์ 

ซึง่ส่งผลกระทบต่อเศรฐกจิในภาพรวม สร้างความเสยีหายต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงัก

ของห่วงโซ่อุปทานและการดําเนินธุรกิจได้

   มาตรการในการป้องการและจัดการแก้ไข

   เอสซีจีได้มีการนํากระบวนการบริหารความต่อเน่ือง

ทางธุรกจิไปใช้กบับริษทัท้ังทีอ่ยู่ในประเทศและต่างประเทศ 

โดยมีแผนจะนําไปใช้ให้ครบทุกบริษัท กระบวนการบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจเริ่มจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 

(Value Chain) เพ่ือกําหนดกระบวนการท่ีสําคัญ (Critical 
Process) ประเมนิและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง

ในกระบวนการที่สําคัญเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการบริหาร

ความเส่ียง และจัดทํา Risk Treatment Plan, Emergency 

Response Plan และ Business Continuity Plan (BCP) ซึ่ง

ประกอบไปด้วยแผนดําเนินการและผู้รับผิดชอบเม่ือเกิด

ภาวะวิกฤตที่ทําให้ธุรกิจหยุดชะงัก รวมไปถึงกําหนดให้มี

การซ้อมปฏิบัติงานตามแผนงานบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจเป็นประจําสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี เอสซีจียังให้ความ

สําคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมี        

การติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจาก

แหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ โดยมี

หน่วยงาน Corporate Business Continuity Management 
(BCM) และ BCM ของแต่ละกลุ่มธุรกิจทําหน้าที่ในการ

ติดตามและประมวลผล สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  

กับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังพนักงานและกลุ่มธุรกิจ

ที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

รองรับสถานการณ์ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan: BCP)

 5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต มีปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ ดังนี้

 5.1 ความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบหลัก ซึ่งได้แก่

  5.1.1 ถ่านหิน (Coal) เป็นเช้ือเพลิงหลักที่ใช้ในกระบวน       

การผลิตของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และกระดาษ       

ถงึแม้ว่าในปีนีร้าคาถ่านหนิได้ปรบัตวัลดลงจากปีทีแ่ล้ว

เล็กน้อย โดยราคาเฉลี่ยของดัชนีถ่านหิน Newcastle 

ปี 2556 อยู่ที่ 85 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยลดลง           

1 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จาก 

ราคาเฉล่ียปี 2555 โดยราคาท่ีลดลงเกิดจากอุปทาน

ของถ่านหินทีย่งัคงเพ่ิมขึน้จากประเทศผู้ส่งออกหลัก 

อาทิ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย โดยยังคงมีการเพ่ิม 

กาํลงัการผลิต ขณะท่ีอปุสงค์ของถ่านหนิมกีารเติบโต

ช้าลง อย่างไรกต็าม ในระยะยาวยงัมคีวามเสีย่งทีร่าคา

จะปรับตัวสูงขึ้นจากอัตราการเติบโตของอุปทานท่ีมี

แนวโน้มชะลอตัวลง และการเติบโตของอุปสงค์จาก

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะ

มีผลทําให้ต้นทุนการผลิตปูนซีเมนต์และกระดาษ      

เพิ่มขึ้น 

    มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

    เอสซีจีได้เตรียมมาตรการรองรับโดยการเพิ่ม

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทดแทน เช่นเช้ือเพลิง จาก       

ชีวมวล (Biomass) การสํารวจและหาแหล่งเชื้อเพลิง

ใหม่ การทําสัญญาซ้ือขายถ่านหินระยะยาว การทํา 

Hedging เพ่ือลดความเส่ียงจากความผันผวนของ

ราคาในตลาดและหาโอกาสซ้ือถ่านหนิในราคาตลาด

เมื่อราคาปรับลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (Spot Price)      

รวมท้ังลงทุนในโครงการผลิต/ใช ้พลังงานที่มี

ประสิทธิภาพ อาทิ โครงการติดตั้งเครื่องผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต

ปูนซีเมนต์ (Waste Heat Power Generator: WHG) 
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  5.1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก

   ราคาแนฟทา (Naphtha) เฉลีย่อยู่ที ่922 ดอลลาร์สหรฐั

ต่อตนั ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน ตามราคาน้ํามันดบิ

ทีล่ดลงจากอปุทานในประเทศสหรฐัอเมรกิาท่ีเพิม่ขึน้ 

ขณะที่ราคาเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน (HDPE) และ     

เมด็พลาสติกโพลิโพร-ไพลีน (PP) เฉล่ียเท่ากบั 1,488 

และ 1,519 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 

และร้อยละ 4 ตามลําดับ จากสภาพเศรษฐกิจโลกท่ี

ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างราคาโดยรวมระหว่าง

สินค้าและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

    มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

     เอสซจีบีรหิารต้นทนุของวตัถดุบิโดยการกาํหนด

ราคาซ้ือแนฟทาล่วงหน้าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(Hedging) และควบคุมปริมาณการซื้อให้อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและคําสั่งซื้อสินค้า 

ในด้านการขายสินค้า เอสซีจีพยายามรักษาส่วนต่าง

กําไรระหว่างราคาวัตถุดิบกับราคาขายโดยเร่งการ 

ขายสินค้าล่วงหน้า (Forward Selling) ผลักดันการ      

ขายสนิค้าไปยงัตลาดต่างประเทศทีใ่ห้ผลตอบแทนที่

ดีกว่า ทําการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการท่ีมี 

มูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products) ให้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 

และพยายามรกัษาตลาดในประเทศท่ีเป็นลูกค้าสาํคัญ

เชิงกลยุทธ์

  5.1.3 ไม้และเศษกระดาษ (Wood and Waste Paper) ซึ่ง      

เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของ เอสซีจี 

เปเปอร์ 

   ไม้: ในปี 2556 ท่ีผ่านมา ราคาไม้ยูคาลิตัส ซึ่งเป็น

วัตถุดิบสําคัญในการผลิตเยื่อใยสั้นของ เอสซีจี 

เปเปอร์ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 6 จากปี 2555 

เนือ่งจากปริมาณไม้คงคลังในประเทศอยู่ในระดับตํา่

เพราะฤดูฝนท่ีนานกว่าปกติทาํให้การเก็บเก่ียวไม้ล่าช้า 

และเน่ืองจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาไม้เพื่อ      

การส่งออก ในขณะที่ราคาเยื่อใยสั้นในตลาดโลกนั้น

ปรบัตวัเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 4 จากปี 2555 ท่ีผ่านมา 

    มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

     เอสซจี ีเปเปอร์ บรหิารความเส่ียงของไม้ ทัง้ด้าน

ปริมาณและราคา โดยนําโปรแกรม Geographic 

Information System (GIS) และ Management 
Information System (MIS) มาใช้ เพ่ือติดตามพ้ืนที่ 

และปริมาณไม้ มีการเพิ่มช่องทางการรับซื้อไม้           

รวมถึงส่งเสริมการเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่หลากหลาย

ด้วยสายพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้ เอสซีจี 

เปเปอร์ มีวัตถุดิบใช้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ยังมี

การติดตามสถานการณ์ราคาไม้ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือปรับกลยุทธ์การจัดซือ้

ไม้และการบริหารปริมาณไม้คงคลัง ให้ได้ต้นทุนไม้     

ที่สามารถสร้างการแข่งขันให้แก่ เอสซีจี เปเปอร์

   เศษกระดาษ: ปี 2556 ราคาเศษกระดาษในประเทศ

เฉลีย่ลดต่ําลงจาก 6,500 บาทต่อตนั เป็น 5,700 บาท

ต่อตัน เม่ือเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์      

ทางเศรษฐกิจที่ซบเซาทั้งภายในประเทศไทยและ       

ต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ทําให้

ความต้องการเศษกระดาษในประเทศไทยและใน

ตลาดโลกลดลง ในขณะท่ีตลาดภายในประเทศ ราคา

ขายกระดาษคราฟท์ของเอสซีจี เปเปอร์ยังคงลดลง

ในระดับท่ีน้อยกว่าการลดลงของราคาเศษกระดาษ 

เนื่องจากการบริหารการขายและการทํากิจกรรม      

การตลาดอย่างต่อเน่ือง เอสซีจี เปเปอร์ได้บริหาร

ตดิตามและสามารถทํากําไรจากส่วนต่างระหว่างต้นทุน

เศษกระดาษและราคาขายกระดาษคราฟท์ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทยังคงติดตามและประเมินผลกระทบ

ตลอดเวลาเพราะทั้งปริมาณและราคาเศษกระดาษ 

เริม่มแีนวโน้มทีจ่ะปรับตวัสงูขึน้เนือ่งจากสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2557 

    มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

     เอสซีจี เปเปอร์ บริหารความเส่ียงโดยติดตาม 

แนวโน้มทางเศรษฐกิจ ปริมาณและราคาวัตถุดิบใน

ตลาดรวมไปถึงพฤติกรรมการซ้ือเศษกระดาษของ         

ผู ้ผลิตท่ีสําคัญในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อหา  

โอกาสซื้อเศษกระดาษที่ Spot Price และจัดเก็บเป็น

วัตถุดิบคงคลังไว้ในระดับท่ีเหมาะสม โดยพิจารณา

แนวโน้มการขายประกอบกับการตัดสินใจเพ่ิม/ลด

ปริมาณการจัดซื้อและระดับการจัดเก็บวัตถุดิบด้วย 

นอกจากนี ้ยงัหาแหล่งวตัถดุบิเพิม่เตมิจากการรบัซือ้

เศษกระดาษโดยตรงจากผู้ใช้งานโดยการลงทุนเพ่ิม      

จุดรับซึ้อ/โรงอัดทั้งในและต่างประเทศ ปรับปรุง

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน     

การผลติและเพิม่ปรมิาณการใช้เศษกระดาษในประเทศ

เพือ่ลดการพ่ึงพาการนําเข้าเศษกระดาษ และผลกระทบ

จากความผันผวนของราคาและอุปทานในตลาดโลก

  5.1.4 Aggregates
   ประกอบด้วยหินและทราย (Rock and Sand) ซ่ึงเป็น

วตัถดุบิหลกัสาํหรบัการผลติปนูซเีมนต์และผลติภณัฑ์

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องของเอสซีจี ซิเมนต์¯ ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง โดยปัจจุบัน Aggregates มีความต้องการ 

เพ่ิมสูงขึ้นทุกปีจากการขยายตัวของโครงการลงทุน

ของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้ราคาของ 

Aggregates มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  

    มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

    เอสซีจี ซิเมนต์¯ผลิตภัณฑ์ก ่อสร้างบริหาร        

ความเส่ียงเร่ืองปริมาณและต้นทุนของวัตถุดิบ           

โดยการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม และทําสัญญา     

ซื้อขายระยะยาว

 5.2 การขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น

  แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทําให้มี

ความต้องการแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการ

ขาดแคลนแรงงานและการปรับขึ้นค่าแรงได้

   มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

   จากปัญหาขาดแคลนแรงงานและค่าแรงสูงขึ้น เอสซีจี

จึงจะหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และยังมีนโยบายใช้ผู้รับ

เหมาช่วง (Subcontractor) อย่างเหมาะสมกับกระบวนการ

ดาํเนินการของธุรกจิ นอกจากน้ี เอสซีจ ีได้ร่วมมอืกบัสถาบัน

การศึกษาท้ังในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

เพ่ือพัฒนาบุคคลากรและเตรียมคนสู่อาเซียนในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น การเปิดตัวโครงการ “เด็กช่าง สร้างชาติ” 

เป็นการพัฒนาฝีมือและเพิ่มพูนทักษะที่จําเป็นต่อการสร้าง

ช่องทางอาชีพ เมื่อจบแล้วจะได้ก้าวสู่สนามการทํางานได้

อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานในภาคอุตสาหกรรม

ทีม่แีนวโน้มความต้องการสูงโดยเฉพาะในยุคทีป่ระเทศไทย

กําลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC) หรือ         

การประกอบอาชีพในภาคส่วนอ่ืน ๆ รวมถึงมีการดําเนิน

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยและ       

หน่วยงานต่าง ๆ  ในอาเซียนอย่างต่อเน่ือง มกีารเชญิอาจารย์

มหาวทิยาลยัมารูจ้กัเอสซีจใีนประเทศไทย และรับนกัศกึษา

เก่งและดีเข้าทํางาน

 6. ความเส่ียงจากการดําเนนิงาน มีปัจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ ดังนี้

 6.1 ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน

  จากการประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในห่วงโซ่อปุทาน 

สามารถระบุความเสี่ยงได้ดังนี้

  • การจัดหา การขาดแคลนวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้             

ในการผลิต เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบในท้องตลาดมีไม่

เพียงพอ หรือ การที่บริษัทต้องพึ่งพิงการจัดหาวัตถุดิบ / 

วสัดุหลกัอยูก่บัผูข้ายเพยีงไม่กีร่าย อาจทาํให้มค่ีาใช้จ่าย

เพ่ิมขึ้นจากการท่ีต้องใช้วัสดุทดแทนหรือปรับกระบวน 

การผลิต หรือ อาจทําให้กระบวนการผลิตหยุดชะงักได้

  • การผลิต กําลงัการผลิตท่ีไม่เพยีงพออาจทําให้เสยีโอกาส

ในการขาย หรือ กําลังการผลิตที่มากเกินไปทําให้เกิด        

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ก่อให้เกดิประโยชน์ หรอื กระบวนการผลติ

ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงและ 

ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

  • การจัดส่ง ความล่าช้าหรอืการหยดุชะงกัในกระบวนการ

จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบอันเน่ืองมาจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ภัยสงครามและการเมือง การประท้วงของ

แรงงาน อาจส่งผลกระทบให้กระบวนการผลติหยุดชะงัก 

หรือไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามกําหนด 

  • การขายสินค้า การประมาณการยอดขาย หากผิดพลาด

อาจส่งผลกระทบต่อทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ปริมาณ      

การสัง่ซือ้วตัถดุบิและระดับการจัดเกบ็วัตถดุบิหรอืสินค้า

ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อต้นทุนในการจัดเก็บ หรือการ

เสื่อมสภาพของวัตถุดิบหรือสินค้า

  • ระบบสารสนเทศ ความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน

ของระบบสารสนเทศ หรือ การขาดการเชื่อมต่อกันของ

ระบบ ทําให้ขาดข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ หรือ 

ข้อมูลคาดเคลื่อนได้

   มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

    เอสซีจีพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน 

โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์        

ที่ใช้ในการผลิต การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการขายและ

การจัดส่งสนิค้าและบริการ ในการบริหารจัดการความเส่ียง

เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานนี้ เอสซีจีใช้เครื่องเครื่องมือ และวิธี

การประเมินความเส่ียงที่หลากหลาย อาทิ การประเมิน 

ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ผ่าน         

BCM โดยจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง และความ

สามารถในการจัดการ การวิเคราะห์การใช้จ่าย Spend 

Analysis เพ่ือแบ่งประเภทรายจ่ายที่สําคัญต่อการผลิตและ

กําหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ มีการระบุคู ่ธุรกิจ               

ที่สําคัญโดยพิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงด้านธุรกิจ                    

สิ่งแวดล้อม และสังคม และการพัฒนาคู่ธุรกิจตามแนวคิด 

“ห่วงโซ่อปุทานทีย่ัง่ยนื” รวมไปถึงการใช้ Portfolio Diagram 

ช่วยในการกาํหนดวธิกีารจดัการกบัคูธ่รุกจิหลกัทีอ่าจส่งผล 

กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท      

 6.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ

พัฒนาขีดความสามารถบุคคลากรเพ่ือรองรับการเติบโต        

ในอนาคต

  เอสซีจีมุ่งมั่นในความเป็นเลิศและเช่ือมั่นในคุณค่าของคน

มากว่า 100 ปี และตระหนักดีว่าพนักงานเป็นส่วนสําคัญต่อ

ความสาํเรจ็ขององค์กร การสญูเสยีพนักงานทีเ่ป็นกาํลงัสําคัญ 

อาจทําให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน

ลดลง ขาดความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ มีค่าใช้จ่าย           

56 57



เพิม่เตมิในการสรรหาและคัดเลอืก และฝึกอบรมพนกังานใหม่ 

และอาจทําให้เกิดการสูญเสียองค์ความรู้ได้ เอสซีจีเล็งเห็น

ว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

ทําให้การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือเป็นไปได้อย่างสะดวก         

ยิ่งขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาบุคลากรที่มีความ

สามารถสูงขององค์กร ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการ

ดงึดดูคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถสูงจากต่างประเทศเข้ามา

ร่วมงานได้มากขึ้นจากตลาดแรงงานที่เปิดกว้างขึ้น

   มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

    เอสซจีไีด้เตรยีมความพร้อมให้พนักงานในประเทศไทย

อย่างจริงจังเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต พร้อมกับ

สร้าง SCG Staff ที่เป็นคนท้องถิ่นในอาเซียนแต่ละประเทศ

ให้มีความพร้อมและสามารถข้ึนเป็นผู้บริหารในประเทศ      

นัน้ ๆ  ได้ โดยจัดเตรียมความพร้อมแก่พนกังานท่ีจะไปปฏิบตัิ

งานในอาเซียนอย่างเป็นระบบเพื่อให้พนักงานมีความรู้

ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน         

ต่างประเทศ อาทิ การจัดการและสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

(Cross Culture Management & Communication) การบริหาร

จัดการ (Managerial Skills) เพื่อรับมือกับทัศนคติและวิธี       

การทํางานที่แตกต่างกัน การปรับตัว (Adaptability) ทักษะ

ในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(Networking & Interpersonal Skills) การสร้าง Global Mindset 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการทําธุรกิจกับต่างประเทศ และ

ทักษะในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change 

Management) รวมไปถงึมแีผนการจดัตัง้หน่วยงาน Country 

Business Support Office (CBSO) ในประเทศท่ีเป็น Strategic 

Country เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนในอาเซียน     

รวมถงึดแูลและพฒันาพนกังานเอสซจีใีนอาเซยีน ซึง่ขณะนี้

ได้มีการตั้ง CBSO แล้วในประเทศอินโดนีเซีย

 7. ความเสี่ยงด้านการเงิน มีปัจจัยเส่ียงที่สําคัญ ดังน้ี

 7.1 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

  ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การขยายการลงทุนไปยัง

ต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศท่ีเพิม่ขึน้ของเอสซีจี

ทาํให้ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเป็นหน่ึงในปัจจัยเส่ียง

ทีส่าํคัญของเอสซีจ ีซึง่ถ้าบรหิารจัดการได้ดกีจ็ะสามารถช่วย

ลดต้นทนุทางธุรกจิและการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนได้

   มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

   เอสซีจีได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินเอสซีจี เพ่ือ

กําหนดนโยบายการเงินสําหรับบริษัทในเอสซีจี เพื่อให้        

การบริหารทางด้านการเงินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน             

โดยนโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการปิดความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการการเงิน         

เอสซีจีรายเดือน เพื่อติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ

การเงิน สําหรับการประเมินความเส่ียงและผลกระทบจาก

อตัราแลกเปลีย่น พร้อมทัง้กาํหนดแนวทางในการตอบสนอง

ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 

 7.2 โครงสร้างทางการเงินจากโครงการลงทุนที่ขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว

  ตามแผนการดําเนนิธรุกิจท่ีจะขยายการลงทุนไปต่างประเทศ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอาเซียนน้ัน จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนสงู 

นอกจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานแล้ว อาจต้องใช้

แหล่งเงินทุนอื่นเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง

ทางการเงิน หรือส่งผลให้มีอัตราส่วนทางการเงินที่เกินกว่า

ระดับท่ียอมรับได้

   มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

   เพ่ือกระจายความเสีย่งเอสซจีไีด้คาํนงึถงึแหล่งเงนิทุน

ต่าง ๆ อาทิเช่น หุ้นกู้สกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 

การกู้เงินจากธนาคารในและต่างประเทศ พัฒนาระบบ       

Cash Pooling System เพ่ือให้สามารถติดตามและบริหาร

กระแสเงินสดส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เอสซีจี

มีการกําหนดอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และจัด

โครงสร้างเงนิทุนให้อยูใ่นอตัราส่วนทางการเงนิท่ีเหมาะสม 

รวมไปถึงการจัดลําดับความสําคัญและพิจารณาโครงการ

ลงทุนขนาดใหญ่อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

 8. ความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีปัจจัยเส่ียงท่ี

สาํคัญ ดังนี้

 8.1 การหยุดชะงักของโครงการท่ีสําคัญของภาครัฐใน

ประเทศไทย

  ความไม่แน่นอนทางการเมืองในไทยท่ีมีผลต่อทิศทาง

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และนโยบายพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบกับแผนลงทุน

ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มูลค่า 2 ล้านล้านบาทของ       

ภาครัฐ และส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในอุตสาหกรรมวัสดุ

ก่อสร้างตามมา อย่างไรก็ตาม เอสซีจี มองว่าภาคก่อสร้าง

ยังมีแรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค          

ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ในปี 2558 ทําให้มีการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

และตามแนวชายแดนทีค่กึคกั ซึง่จะส่งผลให้เกดิการพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานในประเทศเพือ่นบ้านและเกดิการต่อยอด

การลงทุนในสิ่งปลูกสร้างของภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ตามมา 

   มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

   เอสซีจีบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการกระจาย        

การขายสินค้าไปในผู้บริโภคทุกกลุ่ม ท้ังภาคที่อยู่อาศัย     

งานโครงการภาคเอกชน รวมไปถึงโครงการภาครัฐ ดังนั้น 

ผลกระทบกรณีโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหยดุชะงกัจงึ

ส่งผลกระทบไม่รุนแรง เนื่องจากยังมีอุปสงค์ในกลุ่มอื่น ๆ 

รวมถึงโครงการท้องถิน่ของรัฐทีย่งัคงมีอยู่ต่อเน่ือง นอกจากน้ี 

เอสซีจียังมีกระบวนการวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มตลาด 

การเติบโตของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ท้ังนี้ เพ่ือรักษาฐานลูกค้า

และคว้าโอกาสท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนไป

 8.2 สถานการณ์ที่สําคัญในประเทศที่ไปลงทุน

  เอสซีจีประเมินและติดตามความเสี่ยงเฉพาะของประเทศ        

ที่ไปลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเอสซีจีคาดการณ์แนวโน้มท่ี

สําคัญในปีหน้า ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองและการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในอินโดนีเซีย อาทิ การ 

ลดการอุดหนุนราคานํ้ามันจากภาครัฐบาล และแนวโน้ม       

ในการเพ่ิมความเข้มงวดกับนักลงทุนต่างชาติและการ            

ส ่งออก อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของประเทศ

อินโดนีเซีย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัท        

หรือเพิ่มความยุ ่งยากในการเข้าไปลงทุนของเอสซีจีได้           

อีกทั้งความผันผวนของค่าเงิน IDR อาจส่งผลกระทบต่อ       

ผลการดําเนินงานของบริษัทได้เช่นกัน 

   มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

   เอสซีจีติดตามและประเมินความเสี่ยงของแต่ละ

ประเทศทัง้ทางด้าน  Socio-Economic  ระบบกฎหมาย/ภาษี

อากร ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึง

ประเด็นทางการเมือง ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และ

วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ของโลกท่ีสําคัญ โดยทํา Scenario 

Planning และ Sensitivity Analysis ในการวิเคราะห์ และ

ประเมนิผลกระทบจากเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ เพ่ือเตรียม

ความพร้อมและกําหนดมาตรการบริหารความเส่ียงให้

เหมาะสม โดยพจิารณาจากความคุม้ค่าและประโยชน์ทีไ่ด้รบั 

(Cost Benefit Analysis) เอสซีจีกําหนดมาตรการในการ

จัดการความเสี่ยง อาทิ มีแผนจัดตั้ง Country Business 

Support Office ประจําแต่ละประเทศเพ่ือตดิตามสถานการณ์

ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุน                

ในประเทศต่าง ๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน                         

นํามาตรการในการลดต้นทุนการผลิตต่าง ๆ มาใช้เพื่อ 

ชดเชยกับต้นทุนผันแปร ที่อาจเพ่ิมขึ้นจากการลดเงิน

อุดหนุนจากภาครัฐ และเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในประเทศ

อื่น ๆ อาทิ การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธุรกิจเซรามิก

ที่ประเทศเวียดนาม และการลงทุนสร้างโรงงานผลิต         

ปูนซีเมนต์ในประเทศพม่า เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

และใช้ประโยชน์จากการรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (AEC) 

 8.3 ความผันผวนและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีวัฏจักร ซ่ึง

อุปสงค์และอุปทานมีความผันผวน ส่งผลกระทบถึงราคา

วตัถดุบิและราคาเมด็พลาสตกิในตลาดโลก ในช่วงทีผ่่านมา 

ผลประกอบการของธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ สะท้อน                

ให้เห็นว่าได้รับผลกระทบจากวัฏจักรนี้เช่นกัน กล่าวคือ          

ในช่วงท่ีมอีปุทานเกินกว่าอุปสงค์ (Oversupply) ก็จะส่งผลให้

มกีาํไรลดลงจากราคาเม็ดพลาสติกท่ีลดลง แต่อย่างไรกต็าม 

เอสซีจีมองว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีแนวโน้มที่ดีขึ้น             

ในปีหน้าจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และจะทําให้มี

อัตราการเติบโตของอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ประกอบกับ

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะลดลงกว่า                

ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความคลี่คลายในสถานการณ์

ตะวันออกกลาง ทําให้ประเมนิว่าบรษิทัจะได้รบัผลตอบแทน

ทีเ่พิม่ขึน้โดยรวม ในส่วนของธุรกจิกระดาษและบรรจุภณัฑ์

ยังคงได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ       

ผูบ้ริโภคทีน่ยิมการใช้สือ่/สิง่พมิพ์ทาง Electronics ทีเ่พิม่ข้ึน 

   มาตรการในการป้องกันและจัดการแก้ไข

   เอสซีจีบริหารจัดการความเส่ียงโดยติดตามความ

เคล่ือนไหวในตลาดและคู่แข่งอย่างใกล้ชดิ มุ่งเน้นการลงทุน

ไปยังธุรกิจอ่ืน อาทิ การรวมกลุ่มธุรกิจซิเมนต์ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง และจัดจําหน่ายเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง Synergy ใน

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เร่งพัฒนาและผลักดันการขาย

สนิค้าท่ีมมีลูค่าเพ่ิมสงู (HVA) รวมไปถึงการปรับ Value Chain 

ของธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์เป็น Fibrous Chain และ 

Packaging Chain เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดวงจรการผลิต

ตั้งแต่เยื่อกระดาษจนถึงบรรจุภัณฑ์และเป็นการ Diversify 

ความเสี่ยง
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โครงสร้างของผู้บริหารระดับสูง
5.7 ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)

 ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี ประกอบด้วย

 1. นายกานต์ ตระกูลฮุน

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

 2. นายเชาวลิต เอกบุตร

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การลงทุน

 3. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

 4. นายพิชิต ไม้พุ่ม

  President, SCG Cement-Building Materials
  Vice President-Operations, SCG Cement-Building Materials

 5. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

  Vice President-Regional Business, 

  SCG Cement-Building Materials
 6. นายนิธิ ภัทรโชค

  Vice President-Domestic Market, 
  SCG Cement-Building Materials
 7. นายชลณัฐ ญาณารณพ

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์

 8. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์

 9. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท  
(ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557)

                              รายชื่อกรรมการ

ชื่อบริษัท
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น์ 
รัง

สิโ
ยภ

าส

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน จํากัด

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

เอสซีจี เคมิคอลส์

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด P P P P P P

เอสซีจี เปเปอร์

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) P P P P P P

เอสซีจี การลงทุน

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด P P P P P P

* นายนิธิ ภัทรโชค ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556

5.8 นโยบายการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกเอสซีจี
 ของผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูง

สามารถเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททํางานให้สถาบัน            

ภายนอกเอสซีจีได้ใน 3 กรณี ดังนี้

 1. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครฐับาล ซึง่ไม่ได้

ตัง้ขึน้เพ่ือผลประโยชน์ของพรรคการเมือง เพราะถือเป็นหน้าท่ีในการ

ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 2. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาคเอกชนที่ตั้งขึ้น

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

 3. หากเป็นองค์กรภาคเอกชนท่ีตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับ

ผลประโยชน์ของเอสซีจี และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท       

อาจอนุโลมให้เข้าร่วมเป็นกรรมการได้

 (ข้อมูลจาก: มติคณะกรรมการบริษัทเครือซิเมนต์ไทยคร้ังที่      

206 (1/2536) ข้อ 5.2 เรื่องนโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับ

พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททํางานในสถาบันนอก

เครือซิเมนต์ไทย)

5.9 การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
 ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี
 คณะกรรมการบรษิทัร่วมกบัคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน

เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย

พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงาน

ตามนโยบายท่ีได้รบัจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบกบัสภาวการณ์

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

จะนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ             

ผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสงูของเอสซจี ี เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท โดยดูจากข้อมูลท้ังปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง

ในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ 

EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกําหนด          

ค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปีเพื่อเป็น     

เกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ

 2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม

เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล

 3. ความสามารถในการพฒันาธรุกจิและการปรบัปรงุประสทิธิภาพ

การดําเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

 นอกจากนั้น ได้นําผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน      

ระดับจัดการท่ีมีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง         

ของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา       

ผลตอบแทนด้วย

5.10 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับส ูง 
 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวม 10 คน ท่ีได้รับจากบริษัท       

ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และ      

อื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,901,753 บาท ท้ังนี้ ในปี 2556 บริษัท

ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีสมทบให้ผู้บริหารในฐานะ

พนักงานของบริษัทจํานวน 14,945,320 บาท

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

  1. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการเป็นรายบุคคลของ        

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 

  กรรมการในธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์¯ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เปเปอร์ จะไม่ได้       

รับค่าตอบแทนสําหรับการดํารงตําแหน่งกรรมการอีก       

เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีอยู่แล้ว 

 2. ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารบริษทัย่อยท่ีเป็นธรุกจิหลกั 

  1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และ

เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)  

  2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารอง        

เลี้ยงชีพ 

 โดยค่าตอบแทนต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก จํานวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน
(บาท)

ค่าตอบแทนอื่นๆ
(บาท)

1. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์̄ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด 4 24,795,840 2,045,784

2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด 6 30,642,065 2,574,312

3. บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 8 40,054,000 3,451,188

 ทัง้นี ้จํานวนผู้บรหิารและค่าตอบแทนของผู้บรหิารข้างต้นไม่รวมกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ในแต่ละบริษทัย่อยท่ีเป็น

ธุรกิจหลัก เน่ืองจากได้รวมอยู่ในจํานวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจําปี 2556 หนา้ 61
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ข้อมูลอื่นๆ

    

ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง   

บริษัทย่อย

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

2 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จํากัด กิจการลงทุน / คอนกรีตผสมเสร็จ กรุงเทพฯ

3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด ปูนซีเมนต์ สระบุรี

4 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด ปูนซีเมนต์ สระบุรี

5 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด ปูนซีเมนต์ นครศรีธรรมราช

6 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด ปูนซีเมนต์ ลําปาง

7 บริษัทสยามมอร์ตาร์ จํากัด ปูนฉาบและปูนก่อ สระบุรี

8 บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จํากัด ปูนซีเมนต์ขาว สระบุรี

9 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด วัสดุทนไฟ กรุงเทพฯ

10 บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด รับปรึกษาการอนุรักษ์พลังงาน กรุงเทพฯ

และรับจ้างผลิตไฟฟ้า

11 บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด บริการด้านเทคนิคและติดต้ังโรงงาน สระบุรี

12 บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด วิจัยและพัฒนา สระบุรี

13 บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด กําจัดกากอุตสาหกรรม นนทบุรี

14 PT Pion Quarry Nusantara หินก่อสร้าง อินโดนีเซีย

15 PT SCG Pipe and Precast Indonesia ผลิตภัณฑ์คอนกรีต อินโดนีเซีย

16 PT Semen Lebak ปูนซีเมนต์ อินโดนีเซีย

17 PT SCG Readymix Indonesia คอนกรีตผสมเสร็จ อินโดนีเซีย

18 PT CPAC Surabaya คอนกรีตผสมเสร็จ อินโดนีเซีย

19 บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด คอนกรีตผสมเสร็จ กรุงเทพฯ

20 CPAC Lao Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ ลาว

21 CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd. แผ่นพื้นสําเร็จรูป กัมพูชา

22 Cementhai Building Materials (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

23 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

24 บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ สระบุรี

25 บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ลําปาง

26 บริษัทกระเบื้องทิพย์ จํากัด กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ กรุงเทพฯ

27 บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด คอนกรีตสําเร็จรูป บล็อคปูถนน สระบุรี

แผ่นปูพื้น บุผนัง รั้วคอนกรีต

28 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด ฉนวนใยแก้วกันความร้อน สระบุรี

29 บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น 

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน

โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม

จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

0-2586-3060-1 0-2586-3072 หุ้นสามัญ 122                4,894            100                        100                        

0-2555-5000 0-2555-5003 หุ้นสามัญ 91                  9,140            100                        100                        

0-3624-0000-98 0-3624-0099 หุ้นสามัญ 6                    625               100                        100                        

0-3628-8900 0-3628-8909 หุ้นสามัญ 6                    575               100                        100                        

0-7553-8222 0-7553-8111 หุ้นสามัญ 35                  700               100                        100                        

0-5423-7500 0-5423-7501 หุ้นสามัญ 94                589             100                       100                       

0-3624-0000-98 0-3624-0083 หุ้นสามัญ 4                  443             100                       100                       

0-3621-8400 0-3635-1219 หุ้นสามัญ 2                  200             100                       100                       

0-2586-3230 0-2586-2982 หุ้นสามัญ 3                  300             100                       100                       

0-2586-2410 0-2586-3098 หุ้นสามัญ 13                1,310          100                       100                       

0-3628-9103 0-3628-1212 หุ้นสามัญ 1                  50               100                       100                       

0-3627-3152-63 0-3627-3151 หุ้นสามัญ 1                  100             100                       100                       

0-2962-7295-7 0-2962-7298 หุ้นสามัญ 1                    50                 100                        100                        

(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสามัญ 0.001             16                 100                        100                        

(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสามัญ 0.3                 287               100                        100                        

(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสามัญ 0.03               1,012            100                        100                        

(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุ้นสามัญ 0.002             4                   100                        100                        

(6231) 732-1512 (6231) 732-1512 หุ้นสามัญ 1                    43                 100                        100                        

0-2728-8800 0-2728-8801 หุ้นสามัญ 8                    800               100                        100                        

(85621) 720-385 (85621) 720-224 หุ้นสามัญ 0.05               31                 100                        100                        

(88523) 990-406 - หุ้นสามัญ 0.001             17                 100                        100                        

(65) 6534-9661 (65) 6534-9662 หุ้นสามัญ 0.6                 14                 100                        100                        

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 190                19,009          100                        100                        

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 110                11,000          100                        100                        

0-5433-7301-5 0-5433-7300 หุ้นสามัญ 5                    530               100                        100                        

0-2286-7888 0-2286-8951-2 หุ้นสามัญ 0.3                 25                 100                        100                        

0-2586-6822 0-2586-6800 หุ้นสามัญ 16                  1,630            100                        100                        

0-3637-3441-4 0-3637-3445-6 หุ้นสามัญ 13                  422               100                        100                        

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 7                    242               100                        100                        
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ชื่อบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

30 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

31 บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง กรุงเทพฯ

32 บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทร่ีส์ จํากัด กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง สระบุรี

33 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วิส จํากัด บริการติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม กรุงเทพฯ

วัสดุก่อสร้าง

34 บริษัทเจมาโก จํากัด โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า กรุงเทพฯ

35 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

36 Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc. กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์

37 Cementhai Ceramic (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

38 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์

39 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia คอนกรีตมวลเบา อินโดนีเซีย

40 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน จํากัด กิจการลงทุน  กรุงเทพฯ 

41 บริษัทเอสซีจี เทรดด้ิง จํากัด ค้าขายระหว่างประเทศ  กรุงเทพฯ 

42 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด จัดจําหน่ายในประเทศ  กรุงเทพฯ 

(เดิมช่ือ "บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด")

43 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด บริการด้านโลจิสติกส์  กรุงเทพฯ 

44 บริษัทเอสซีจี เทรดด้ิง เซอร์วิสเซส จํากัด ให้บริการทางธุรกิจ  กรุงเทพฯ 

45 บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จํากัด  ค้าปลีก  กรุงเทพฯ 

46 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด ศูนย์แสดงสินค้าเอสซีจี ให้บริการ กรุงเทพฯ

และให้คําปรึกษา

47 บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด โรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สระบุรี

ในด้านการขนส่งของคู่ค้าของเอสซีจี

48 Keating Capital Partners Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

49 Kitchener Limited กิจการลงทุน ฮ่องกง

50 SCG Trading Australia Pty. Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ ออสเตรเลีย

51 SCG Trading Guangzhou Co., Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ จีน

52 SCG Trading Hong Kong Limited ค้าขายระหว่างประเทศ ฮ่องกง

53 SCG Trading Philippines Inc. ค้าขายระหว่างประเทศ ฟิลิปปินส์

54 SCG Singapore Trading Pte. Ltd. คา้ขายระหว่างประเทศ สิงคโปร์

55 SCG Trading USA Inc. ค้าขายระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา

56 PT SCG Trading Indonesia ค้าขายระหว่างประเทศ อินโดนีเซีย

57 SCG Trading Vietnam Co., Ltd. บริการด้านโลจิสติกส์ เวียดนาม

การค้าระหว่างประเทศ

และการกระจายสินค้าในประเทศ

58 SCG Trading Lao Co., Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ ลาว

59 SCG Marketing Philippines Inc. ค้าขายระหว่างประเทศ ฟิลิปปินส์

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอ่ืน 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน

โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นที่ ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม

จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ทั้งหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 60                  6,037            100                        100                        

0-2586-4094-8 0-2587-8800 หุ้นสามัญ 27                  2,650            100                        100                        

0-3637-6400 0-3637-6422 หุ้นสามัญ 96                  960               100                        100                        

0-2586-4111 0-2586-4017 หุ้นสามัญ 5                     115               100                        100                        

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 0.5                 45                 100                        100                        

(65) 6297-9661 (65) 6297-9662 หุ้นสามัญ 21                  411               100                        100                        

(632) 813-1666 (632) 813-1704 หุ้นสามัญ 14                  136               100                        100                        

(65) 6297-9661 (65) 6297-9662 หุ้นสามัญ 39                  1,342            100                        100                        

(632) 813-1666 (632) 813-1704 หุ้นสามัญ 174                192               100                        100                        

(6226) 7861-0360 (6226) 7861-0361 หุ้นสามัญ 4                   1,253          100                       100                       

 0-2586-3333 0-2586-5454  หุ้นสามัญ 220              12,150        100                       100                       

 0-2586-3333 0-2586-2251  หุ้นสามัญ 4                     400               100                        100                        

 0-2586-3333 0-2586-2961  หุ้นสามัญ 21                  524               100                        100                        

 0-2586-3333 0-2586-2158  หุ้นสามัญ 3                     300               100                        100                        

 0-2586-3333 0-2586-4445  หุ้นสามัญ 0.1                 10                 100                        100                        

 0-2586-3333 0-2586-5625  หุ้นสามัญ 1                     100               100                        100                        

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

 0-3672-4377 0-3672-4378  หุ้นสามัญ 0.1                 5                    100                        100                        

(65) 6338 1888 (65) 6337 5100 หุ้นสามัญ 14                  400               100                        100                        

(852) 2846 1888 (852) 2845 0476 หุ้นสามัญ 16                  452               100                        100                        

(612) 9438-1225 (612) 9436-0195  หุ้นสามัญ 0.2                 5                    100                        100                        

(86) 208-365-2559 (86) 208-365-2595  หุ้นสามัญ 0.03               24                 100                        100                        

(852) 2838-6456 (852) 3009-8360  หุ้นสามัญ 45                  220               100                        100                        

(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุ้นสามัญ 0.1                 8                    100                        100                        

(632) 501-8630

(65) 6295-3455 (65) 6292-5241 หุ้นสามัญ 1                     23                 100                        100                        

(1310) 323-2194 (1310) 324-9528 หุ้นสามัญ 0.02               36                 100                        100                        

(1310) 323-2438

(1310) 323-2528

(6221) 351-8890 (6221) 352-0718 หุ้นสามัญ 0.002             5                    100                        100                        

 (848) 352-69001-08 (848) 352-69009-10 ** -                    64                 100                        100                        

(84) 903-449-633

(85621) 243-435-6 (85621) 243-437 หุ้นสามัญ 0.01               7                    100                        100                        

(632) 912-3454 (632) 621-3060 หุ้นสามัญ 0.1                 23                 100                        100                        
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

60 บริษัทกระเบ้ืองหลังคาซีแพค จํากัด กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต นครปฐม / สระบุรี / ลําพูน 

/ นครศรีธรรมราช / ชลบุรี 

/ ขอนแก่น / นครราชสีมา 

61 บริษัทกระเบ้ืองหลังคาเซรามิคไทย จํากัด กระเบ้ืองหลังคาเซรามิก สระบุรี

62 บริษัทไทยเซรามิคโฮลด้ิง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

63 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต เวียดนาม

(เดิมชื่อ "CPAC Monier Vietnam Co., Ltd.")

64 SCGT Malaysia Sdn. Bhd. ค้าขายระหว่างประเทศ มาเลเซีย

65 CPAC Monier Philippines, Inc. กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต ฟิลิปปินส์

66 บริษัทโมเนียร์ รูฟฟิ่ง จํากัด กระเบ้ืองหลังคาดินเผา ระยอง

67 Buu Long Industry & Investment Joint Stock Company  ปูนซีเมนต์ขาว เวียดนาม

68 PT KIA Serpih Mas กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง อินโดนีเซีย

69 PT KIA Keramik Mas กระเบ้ืองหลังคาเซรามิก อินโดนีเซีย

70 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง อินโดนีเซีย

71 PT Semen Jawa ปูนซีเมนต์ อินโดนีเซีย

72 Kampot Cement Co., Ltd. ปูนซีเมนต์ กัมพูชา

73 PT Kokoh Inti Arebama Tbk. จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง อินโดนีเซีย

74 บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ

75 PT Tambang Semen Sukabumi เหมืองหินปูน อินโดนีเซีย

76 บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด จําหน่ายกระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและผนัง กรุงเทพฯ

77 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เวียดนาม

78 Prime Group Joint Stock Company กิจการลงทุน เวียดนาม

79 Prime Trading, Import and Export One Member จําหน่ายกระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและผนัง เวียดนาม

Limited Liability Company

80 Prime Materials Company Limited สํารวจและผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

81 Ceramic Research Institution วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เวียดนาม

82 Prime International Im-Ex & Servicing Trading Co.,Ltd. จําหน่ายเคร่ืองจักร และอะไหล่นําเข้า เวียดนาม

83 Prime  Ngoi Viet Joint Stock Company กระเบ้ืองหลังคาดินเผา เวียดนาม

84 Prime Pho Yen Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้น เวียดนาม

85 Prime Yen Binh Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรามิกบุผนัง เวียดนาม

86 Prime Truong Xuan Joint Stock Company เคร่ืองทําน้ําร้อน และเคร่ืองกล เวียดนาม

87 Prime Mineral Joint Stock Company สํารวจแหล่งวัตถุดิบ และผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

88 บริษัทสระบุรีรัชต์ จํากัด แผ่นปูพื้นและบุผนังคอนกรีต สระบุรี

89 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง ฟิลิปปินส์

90 PT Surya Siam Keramik กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้น อินโดนีเซีย

91 Myanmar CPAC Service Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ พม่า

92 Prime Dai Viet Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม

93 Prime Thein Phuc Joint Stock Company สํารวจแหล่งวัตถุดิบ และผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

94 Prime Phong Dien Joint Stock Company ผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

95 Prime Dai Thinh Joint Stock Company อสังหาริมทรัพย์ เวียดนาม

96 Prime Dai Loc Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน

โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นที่ ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม

จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ทั้งหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

0-2586-4032-4 0-2586-4308 หุ้นสามัญ 2                     211                100                        100                        

0-2586-4037-9

0-2586-5999 0-2586-5017 หุ้นสามัญ 2                     200                100                        100                        

0-2586-3333 0-2586-2761 หุ้นสามัญ 2                     200                100                        100                        

(84650) 767-581-4 (84650) 767-580 ** -                     235                100                        100                        

(603) 5632-0168 (603) 5632-0158 หุ้นสามัญ 0.4                  4                    100                        100                        

(632) 717-6924 (632) 836-2254 หุ้นสามัญ 206                 205                100                        100                        

0-2555-0055 0-2555-0001 หุ้นสามัญ 9                     950                100                        100                        

(8461) 396-5475 (8461) 396-5478 หุ้นสามัญ 4                     56                  99                          99                          

(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสามัญ 3,143              1,528             97                          97                          

(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสามัญ 2,926              2,162             96                          96                          

(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุ้นสามัญ 14,929            5,603             96                          96                          

(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุ้นสามัญ 0.09                301                95                          95                          

(85523) 996-839 (85523) 996-849 หุ้นสามัญ 4                     1,551             94                          94                          

(6221) 350-6227 (6221) 350-1767 หุ้นสามัญ 981                 350                91                          91                          

0-2973-5101-7 0-2973-5108-9 หุ้นสามัญ 2                     200                91                          91                          

(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุ้นสามัญ 3                     8                    90                          90                          

0-2938-9833 0-2938-9839 หุ้นสามัญ 1                     50                  90                          90                          

(8483) 602-7111 (8483) 713-3707 ** -                     112                88                          88                          

(84) 211-3888-987 (84) 211-3888-986 หุ้นสามัญ 101                 1,413             85                          85                          

(84) 211-3888-987 (84) 211-3898-276 ** -                     420                85                          85                          

(84) 211-3888-987 (84) 211-3898-276 ** -                     0.02               85                          85                          

(84) 211-3582-345 (84) 211-3898-275 ** -                     7                    85                          85                          

(84) 43-7877 -139 (84) 43-7877-138 ** -                     6                    85                          85                          

(84) 211-3597-696 (84) 211-3597-702 หุ้นสามัญ 25                   350                85                          85                          

(84) 280-3866-632 (84) 280-3866-474 หุ้นสามัญ 15                   210                85                          85                          

(84) 211-3866-152 (84) 211-3866-154 หุ้นสามัญ 13                   182                85                          85                          

(84) 211-3726-552 (84) 211-3721-786 หุ้นสามัญ 6                     84                  85                          85                          

(84) 211-3888-987 (84) 211-3726-547 หุ้นสามัญ 0.4                  6                    85                          85                          

0-2586-3333 0-2586-6800 หุ้นสามัญ 1                     96                  83                          83                          

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุ้นสามัญ 600                 430                80                          83                          

(6221) 5696-2458 (6221) 5696-1635 หุ้นสามัญ 0.01                87                  80                          80                          

(951) 681-351 (951) 681-351 หุ้นสามัญ 4                     153                80                          80                          

(84) 211-3845-238 (84) 211-3844-464 หุ้นสามัญ 13                   182                77                          77                          

(84) 54-3626-282 (84) 54-3752-292 หุ้นสามัญ 5                     70                  77                          77                          

(84) 211-3888-987 (84) 211-3888-986 หุ้นสามัญ 3                     35                  77                          77                          

(84) 54-3751-222 (84) 54-3751-222 หุ้นสามัญ 0.01                0.2                 77                          77                          

(84) 510-3761-762 (84) 510-3761-763 หุ้นสามัญ 30                   414                76                          76                          
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ชื่อบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

97 CPAC Monier (Cambodia) Co., Ltd. กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต กัมพูชา

98 SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ กัมพูชา

99 บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี จํากัด (มหาชน) กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง สระบุรี

100 Prime Dai An Joint Stock Company สํารวจแหล่งวัตถุดิบ และผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

101 Prime Hop Thinh Joint Stock Company พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม

102 บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด เคร่ืองสุขภัณฑ์ กรุงเทพฯ

103 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จํากัด เคร่ืองสุขภัณฑ์ สระบุรี

104 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จํากัด เคร่ืองสุขภัณฑ์ สระบุรี

105 Prime Tien Phong Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม

106 MAWLAMYINE CEMENT LIMITED ปูนซีเมนต์ พม่า

107 CPAC Cambodia Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ กัมพูชา

108 บริษัทควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) คอนกรีตมวลเบา พระนครศรีอยุธยา

109 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด คอนกรีตมวลเบา ระยอง

110 Prime Hoa Cuong Joint Stock Company ผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

111 Prime Industrial Joint Stock Company พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เวียดนาม

112 Prime Vinh Phuc Joint Stock Company กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม

113 Siam Cement Myanmar Trading Ltd. ค้าขายระหว่างประเทศ พม่า

114 Guangxi SCG Logistics Co., Ltd. โลจิสติกส์ จีน

115 บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด กระเบ้ืองเซรามิกปูพื้นและบุผนัง สระบุรี

116 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด ร้บจ้างสร้างบ้านและขายบ้านสําเร็จรูป กรุงเทพฯ

117 PT Siam-Indo Gypsum Industry แผ่นยิปซัม อินโดนีเซีย

118 PT Siam-Indo Concrete Products กระเบ้ืองซีเมนต์ใยธรรมชาติ อินโดนีเซีย

119 SCG Trading Emirates L.L.C. ค้าขายระหว่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรท

120 Kampot Land Co., Ltd. กิจการลงทุนในท่ีดิน กัมพูชา

121 Prime Dai Quang Joint Stock Company บรรจุภัณฑ์ เวียดนาม

122 Prime Hao Phu Joint Stock Company สํารวจแหล่งวัตถุดิบ และผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกันและอ่ืนๆ

123 CMPI Land, Inc. ให้เช่าท่ีดิน ฟิลิปปินส์

124 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น กรุงเทพฯ

125 บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด  ท่าเทียบเรือสินค้า สมุทรปราการ

126 CPAC Monier (Laos) Co., Ltd. กระเบ้ืองหลังคาคอนกรีต ลาว

127 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด ผลิตและจําหน่ายส่วนประกอบบ้าน สระบุรี

128 บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จํากัด ให้เช่าท่ีดิน กรุงเทพฯ

129 บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด บริการขนส่งด้วยเรือลําเลียง กรุงเทพฯ

130 บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด ผลิตและจําหน่ายปูนพลาสเตอร์ สระบุรี

131 Mariwasa Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น 

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน

โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นที่ ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม

จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ทั้งหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(85523) 990-407 (85523) 990-408 หุ้นสามัญ 0.1                  43                  75                           75                           

(85523) 990-401-5 (85523) 990-400 หุ้นสามัญ 0.0001            1                    75                           75                           

0-2790-9800 0-2790-9890 หุ้นสามัญ 1,698              1,698             75                           75                           

(84) 211-3728-770 (84) 211-3726-547 หุ้นสามัญ 3                     35                  75                           75                           

(84) 211-3888-987 (84) 211-3888-986 หุ้นสามัญ 0.001              0.01               72                           72                           

0-2973-5040-54 0-2973-3470 หุ้นสามัญ 1                     60                  71                           71                           

0-2973-5040-54 0-2973-3470 หุ้นสามัญ 2                     200                71                           71                           

0-2973-5040-54 0-2973-3470 หุ้นสามัญ 2                     160                71                           71                           

(84) 211-3888-174 (84) 211-3887-747 หุ้นสามัญ 12                   168                71                           71                           

(951) 225-812 (951) 222-132 หุ้นสามัญ 0.2                  5                    70                           70                           

(85523) 990-406 - หุ้นสามัญ 0.2                  5                    69                           69                           

0-3522-1271 0-3522-1270 หุ้นสามัญ 400                 400                68                           68                           

0-3865-0515 0-3895-6468 หุ้นสามัญ 59                   590                68                           68                           

(84) 211-3888-987 (84) 211-3898-275 หุ้นสามัญ 12                   168                65                           65                           

(84) 211-3888-987 (84) 211-3888-986 หุ้นสามัญ 0.1                  1                    65                           65                           

(84) 211-3866-637 (84) 211-3887-347 หุ้นสามัญ 25                   350                65                           65                           

(959) 873-0462 (951) 548-058 หุ้นสามัญ 0.0002            3                    60                           60                           

0-2586-1590 - หุ้นสามัญ -                   34                55                          55                          

0-3637-6300 0-3637-6309 หุ้นสามัญ 0.008            800              54                          54                          

0-2586-1323 0-2586-1481 หุ้นสามัญ 8                   825              51                          51                          

(6221) 8832-0028 (6221) 8832-0036 หุ้นสามัญ 0.03              306              50                          50                          

(6226) 743-2140 (6225) 743-2149 หุ้นสามัญ 0.03                446                50                           50                           

(9714) 321-7663 (9714) 321-7669 หุ้นสามัญ 0.0003            3                    49                           49                           

(85523) 996-839 (85523) 996-849 หุ้นสามัญ 0.001              0.2                 48                           48                           

(84) 510-2471-993 (84) 510-3761-444 หุ้นสามัญ 2                     28                  48                           48                           

(84) 27-3821-118 (84) 27-3821-118 หุ้นสามัญ 3                     35                  43                           43                           

(632) 908-3720 (632) 750 6650 หุ้นสามัญ 100                 97                  64                           64                           

หุ้นบุริมสิทธิ์ 100                 

0-2586-6610 0-2586-3136 หุ้นสามัญ 6                   342              51                          51                          

 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุ้นสามัญ 1                     63                  50                           50                           

(85621) 243-440 (85621) 242-179 หุ้นสามัญ 0.2                  21                  50                           50                           

0-3637-3478 0-3637-3480 หุ้นสามัญ 23                   2,325             49                           49                           

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

 0-2872-3014-5  0-2872-3016 หุ้นสามัญ 4                     399                45                           45                           

0-3637-3578-82 0-3637-3577 หุ้นสามัญ 4                     405                40                           40                           

(6343) 778-2935-36 (6343) 778-2934 หุ้นสามัญ 248                 267                40                           40                           
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ชื่อบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานท่ีดําเนินธุรกิจหลัก

132 Green Siam Resources Corporation ธุรกิจโรงอัดเศษกระดาษ  ฟิลิปปินส์ 

133 CMPI Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์

134 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จัดจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง  ร้อยเอ็ด 

และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

135 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. วัสดุทนไฟ จีน

136 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด แผ่นยิปซัม กรุงเทพฯ

137 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด แผ่นยิปซัม สระบุรี

138 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด แผ่นยิปซัม สงขลา

139 PT M Class Industry กระเบื้องหลังคาดินเผา อินโดนีเซีย

140 Pacific Asian Logistic Joint Stock Company ขนส่ง เวียดนาม

141 บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต์ กรุงเทพฯ

142 Holcim Cement (Bangladesh) Limited ปูนซีเมนต์ บังคลาเทศ

เอสซีจี เคมิคอลส์   

บริษัทย่อย

143 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

144 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ระยอง

145 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด ค้าขายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ

146 บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด ค้าขายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ

147 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด บริการซ่อมบํารุง ระยอง

148 บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด บริการซ่อมบํารุง ระยอง

149 บริษัทอาร์ ไอ แอล 1996  จํากัด นิคมอุตสาหกรรม ระยอง

150 บริษัทเท็กซ์พลอร์ จํากัด ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์ ระยอง

151 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

152 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

153 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

154 Hexagon International, Inc. กิจการลงทุน สหรัฐอเมริกา

155 C4 Holding Pte. Ltd. วัตถุดิบสําหรับผลิตยางสังเคราะห์ สิงคโปร์

156 PT TPC Indo Plastic & Chemicals พลาสติกพีวีซี อินโดนีเซีย

157 บริษัทระยองไปป์ไลน์ จํากัด บริการใช้สิทธิทางท่อ ระยอง

158 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) พลาสติกพีวีซี กรุงเทพฯ

159 บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด พีวีซี เพสต์ เรซิน กรุงเทพฯ

160 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด ท่อและข้อต่อพีวีซี กรุงเทพฯ

161 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตภัณฑ์ท่อและผลิตภัณฑ์พลาสติกพีวีซี กรุงเทพฯ

162 บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ ระยอง

163 Chemtech Co., Ltd. พลาสติกคอมเปาน์ด เวียดนาม

164 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จํากัด กิจการลงทุน ระยอง

165 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากัด ผลิตและขายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ

166 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า ระยอง

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทอ่ืน 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนามและประเทศจีน ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้

ในใบรับรองการลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน

โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นท่ี ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม

จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ท้ังหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

 (632) 501-8631  (632) 501-8631 หุ้นสามัญ 13                95               40                         40                         

(632) 813-1666 (632) 813-1704 หุ้นสามัญ 48                55               40                         40                         

 0-4351-9597  0-4351-1492 หุ้นสามัญ 2,613           2,613          30                         30                         

(86) 553-839-9857 (86) 553-839-9877 ** -                  497             30                         30                         

0-2555-0055 0-2555-0001 หุ้นสามัญ 2                  150             29                         29                         

0-3637-3500-9 0-3637-3510 หุ้นสามัญ 5                  470             -                          29                         

0-7420-6000-5 0-7420-6006 หุ้นสามัญ 1                  120             -                          29                         

(6202) 6743-6888 (6221) 539-7094 หุ้นสามัญ 34                222             28                         28                         

(84) 43-7738-420 (84) 43-7738-421 หุ้นสามัญ 2                  28               21                         21                         

0-2641-5600 - หุ้นสามัญ 778              4,671          10                         10                         

(8802) 988-1002-3 - หุ้นสามัญ 0.1               123             10                         10                         

0-2586-4762 0-2586-5561 หุ้นสามัญ 344                32,277          100                        100                        

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

0-2586-6161 0-2910-4022 หุ้นสามัญ 0.1                 5                   100                        100                        

0-2586-4115 0-2586-3676 หุ้นสามัญ 0.05               3                   100                        100                        

0-3868-5040-8 0-3891-1309 หุ้นสามัญ 0.04               2                   100                        100                        

0-3868-2632-3 0-3868-2633 หุ้นสามัญ 0.01               1                   100                        100                        

0-3868-9471-2 0-3891-1955 หุ้นสามัญ 11                  1,100            100                        100                        

0-2586-6353 0-2586-2086 หุ้นสามัญ 0.01               1                   100                        100                        

0-2586-5435 - หุ้นสามัญ 3                    883               100                        100                        

(65) 6297-9661 - หุ้นสามัญ 38                  804               100                        100                        

(65) 6297-9661 - หุ้นสามัญ 112                2,349            100                        100                        

0-2586-4444 - หุ้นสามัญ 2                    67                 100                        100                        

0-2586-1972 - หุ้นสามัญ 7                    185               100                        100                        

(6231) 395-2945 (6231) 395-2944 หุ้นสามัญ 0.03               1,020            96                          96                          

0-3893-7065 0-3803-5381 หุ้นสามัญ 4                    200               92                          92                          

0-2827-7272 0-2827-7273 หุ้นสามัญ 875                875               91                          91                          

0-2827-7272 0-2827-7273 หุ้นสามัญ 3                    333               91                          91                          

0-2586-3930-5 0-2586-4305 หุ้นสามัญ 4                    400               91                          91                          

0-2586-3930-5 0-2586-2444 หุ้นสามัญ 4                    426               91                          91                          

0-3889-2190 0-3889-2244 หุ้นสามัญ 0.4                 40                 91                          91                          

(84650) 3784-992 (84650) 3784-993 ** -                    103               91                          91                          

0-3868-7320-3 0-3892-5299 หุ้นสามัญ 12                  1,180            91                          91                          

0-2586-2006 - หุ้นสามัญ 1                    26                 87                          87                          

0-3868-9471-2 0-3891-1955 หุ้นสามัญ 7                    700               82                          82                          
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ชื่อบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

167 Minh Thai House Component Co., Ltd. ประตู หน้าต่างพีวีซี เวียดนาม

168 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก ระยอง

169 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก ระยอง

170 Rayong Olefins (Singapore) Pte. Ltd. จัดหาวัตถุดิบ สิงคโปร์

171 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. พีวีซีคอมเปาน์ด เวียดนาม

172 Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร์

173 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. พลาสติกพีวีซี เวียดนาม

174 บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จํากัด สเตบิไลเซอร์ส ระยอง

175 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วสิ จํากัด บริการสอบเทียบมาตรฐาน ระยอง

บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกันและอื่นๆ

176 SCG Plastics (China) Co., Limited จําหน่ายเม็ดพลาสติก ฮ่องกง

177 บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตเส้นใยโพลิเอสเตอร์ ระยอง

และเพ็ทเรซิน

178 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด กิจการลงทุน ระยอง

179 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตโพลิสไตรีน ระยอง

180 บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด เลเทกซ์สังเคราะห์ ระยอง

181 บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ระยอง

182 บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด เม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน ระยอง

183 บริษัทระยอง เทอร์มินัล จํากัด บริการคลังเก็บสินค้าและขนถ่ายสินค้า ระยอง

184 PT Siam Maspion Terminal บริการท่าเรือขนส่ง อินโดนีเซีย

185 บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิซ จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

186 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตยางสังเคราะห์ กรุงเทพฯ

187 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตอะคริลิก ระยอง

188 บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด เม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีนคอมเปาน์ด ระยอง

189 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ผงเมลามีน ระยอง

190 บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด ฟิล์มพลาสติก ระยอง

191 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก เวียดนาม

เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนและโพลิโพรไพลีน

192 Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิด HDPE อิหร่าน

193 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิด LDPE อินโดนีเซีย

194 PT Trans-Pacific Polyethylindo เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิด HDPE อินโดนีเซีย

195 Nawacam Co., Ltd. ท่อและข้อต่อพีวีซี กัมพูชา

196 บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด พีวีซีคอมเปาน์ด กรุงเทพฯ

197 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก อินโดนีเซีย

เม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนและโพลิโพรไพลีน

198 GTC Technology US, LLC ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์ สหรัฐอเมริกา

199 GTC Technology International, LP ให้บริการเทคโนโลยีด้านเคมีภัณฑ์ สหรัฐอเมริกา

200 Tien Phong Plastics Joint Stock Company ผลิตและจําหน่ายท่อพลาสติก เวียดนาม

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอ่ืน 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน

โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นที่ ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม

จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ทั้งหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(848) 3754-2989 (848) 3844-6073 ** -                    36                 73                          73                          

0-3893-7000 0-3891-5310 หุ้นสามัญ 395                39,520          55                          67                          

0-3868-5040-8 0-3868-5036 หุ้นสามัญ 153                15,320          50                          67                          

(65) 6297-9661 - หุ้นสามัญ 0.02               0.5                67                          67                          

(84650) 3710-993 (84650) 3740-065 ** -                    75                 66                          66                          

(65) 6221-5318 - หุ้นสามัญ 46                  1,881            65                          65                          

(848) 3823-4730 (848) 3823-4725 ** -                    1,013            63                          63                          

0-3868-3451-3 0-3868-3449 หุ้นสามัญ 190                190               54                          54                          

0-3891-1321-2 0-3891-1381 หุ้นสามัญ 0.02               4                    51                          51                          

(852) 2544-9991 (852) 2544-9992 หุ้นสามัญ 0.1                 4                    58                          58                          

0-3868-5100 0-3868-7333 หุ้นสามัญ 48                  4,800            49                          50                          

0-3868-5100 - หุ้นสามัญ 1                     60                 50                          50                          

0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 48                  4,755            50                          50                          

0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 59                  5,789            50                          50                          

0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 45                  4,455            49                          50                          

0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 10                  995               50                          50                          

0-3868-9471-2 0-2586-6220 หุ้นสามัญ 14                  1,325            -                            50                          

(6231) 395-2945-8 - หุ้นสามัญ 0.01               327               50                          50                          

0-2365-7000 0-3868-3991 หุ้นสามัญ 0.8                 78                 50                          50                          

0-2679-5120 0-2679-5119 หุ้นสามัญ 12                  1,173            49                          49                          

0-3868-5040-8 0-2586-5393 หุ้นสามัญ 56                  5,590            46                          47                          

0-3868-4241 0-3868-4255 หุ้นสามัญ 0.6                 64                 46                          46                          

0-3868-4241 0-3868-4255 หุ้นสามัญ 2                     200               45                          45                          

0-3801-0500 0-3801-0506 หุ้นสามัญ 0.6                 592               45                          45                          

(848) 3825-7226 (848) 3825-7268 ** -                    1,646            44                          44                          

(9821) 8850-0641 (9821) 8805-0642 หุ้นสามัญ 0.03               1,335            39                          39                          

(6221) 574-5880 - หุ้นสามัญ 0.2                 472               39                          39                          

(6221) 574-5880 - หุ้นสามัญ 0.07               337               39                          39                          

(85523) 882-072 (85523) 885-172 หุ้นสามัญ 0.02               7                    36                          36                          

0-2501-1054 0-2501-1198 หุ้นสามัญ 1                     120               32                          32                          

(6221) 530-7950 (6221) 530-8930 หุ้นสามัญ 3,066             14,690          30                          30                          

0-2586-4444 - หุ้นสามัญ 0.2                 102               25                          25                          

0-2586-4444 - หุ้นสามัญ 13                  191               25                          25                          

(843) 1385-2073 (843) 1364-0133 หุ้นสามัญ 43                  652               22                          22                          
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ชื่อบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

201 PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama วัตถุดิบสําหรับผลิตอะโรเมติกส์ อินโดนีเซีย

202 บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด เพ็ทเรซิน ระยอง

203 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. เม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีนคอมเปาน์ด จีน

204 Binh Minh Plastics Joint Stock Company ผลิตและจําหน่ายท่อพลาสติก เวียดนาม

205 PT Srithai Maspion Indonesia ผงเมลามีน อินโดนีเซีย

206 PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia เม็ดพลาติกโพลิโพรไพลีน อินโดนีเซีย

207 PT Trans-Pacific Styrene Indonesia วัตถุดิบสําหรับผลิตโพลิสไตรีน อินโดนีเซีย

เอสซีจี เปเปอร์

บริษัทย่อย

208 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) กิจการลงทุน / เย่ือกระดาษ กรุงเทพฯ

209 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด กระดาษพิมพ์เขียน กรุงเทพฯ

210 บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) กระดาษพิมพ์เขียน สมุทรปราการ

211 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด กระดาษคราฟท์ กรุงเทพฯ

212 United Pulp & Paper Co., Inc. กระดาษคราฟท์ ฟิลิปปินส์

213 Paperlink Inter-Trade Corporation กระดาษคราฟท์ ฟิลิปปินส์

214 บริษัทสยามเซลลูโลส จํากัด เย่ือกระดาษ กรุงเทพฯ

215 บริษัทอินโฟเซฟ จํากัด ทําลายเอกสาร กรุงเทพฯ

216 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

217 บริษัทพนัสนิมิต จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

218 บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

219 บริษัทไทยพนาดร จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

220 บริษัทไทยพนาราม จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

221 บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

222 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

223 บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

224 บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด สวนป่า กรุงเทพฯ

225 บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) เย่ือกระดาษ / กระดาษพิมพ์เขียน ขอนแก่น

226 บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ จํากัด สาธารณูปโภค ขอนแก่น

227 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จํากัด อบรมและสัมมนา กรุงเทพฯ

228 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด พลังงาน กรุงเทพฯ

229 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) กระดาษคราฟท์ กรุงเทพฯ

230 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด กล่องกระดาษ กรุงเทพฯ / ปทุมธานี 

/ สมุทรปราการ / ราชบุรี

231 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด กล่องกระดาษ ขอนแก่น

232 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด กล่องกระดาษ ระยอง

233 Vina Kraft Paper Co., Ltd. กระดาษคราฟท์ เวียดนาม

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอ่ืน 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน

โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นที่ ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม

จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ทั้งหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(6221) 574-5880 - หุ้นสามัญ 4                     9,815            20                          20                          

0-3868-5900 0-3868-5999-609 หุ้นสามัญ 9                     900               20                          20                          

(86) 760-533-2138 (86) 760-389-8880 หุ้นสามัญ 15                  596               20                          20                          

(848) 3969-0973 (848) 3960-6814 หุ้นสามัญ 45                  682               19                          19                          

(6231) 891-3630 - หุ้นสามัญ 0.01               118               10                          10                          

(6221) 574-5880 - หุ้นสามัญ 0.07               220               10                          10                          

(6221) 574-5880 - หุ้นสามัญ 0.1                 314               10                          10                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 156                1,563            98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 17                  1,700            98                          98                          

0-2754-2100-10 0-2754-2118 หุ้นสามัญ 43                  430               98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 35                  3,450            98                          98                          

(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุ้นบุริมสิทธิ 840                4,328            98                          98                          

หุ้นสามัญ 141                

(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุ้นสามัญ 0.1                 1                    98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 3                     300               98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 1                     70                 98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 1                     147               98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.02               2                    98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.02               2                    98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.02               2                    98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.02               2                    98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.02               2                    98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.03               3                    98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.03               3                    98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.03               3                    98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 110                1,200            98                          98                          

หุ้นบุริมสิทธิ 10                  

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 15                  1,500            98                          98                          

0-2586-3876 0-2586-4507 หุ้นสามัญ 0.05               5                    98                          98                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.01               1                    98                          98                          

0-2440-0707 0-2440-0717 หุ้นสามัญ 358                3,583            85                          85                          

0-2586-5991 0-2586-4723 หุ้นสามัญ 14                  1,384            69                          69                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 0.2                 150               69                          69                          

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 1                     650               69                          69                          

(848) 268-0240-2 (848) 268-0239 ** -                    6,069            69                          69                          
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ชื่อบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

234 TCG Rengo (S) Limited กล่องกระดาษ สิงคโปร์

235 New Asia Industries Co., Ltd. กล่องกระดาษ เวียดนาม

236 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. กล่องกระดาษ เวียดนาม

237 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. กล่องกระดาษ เวียดนาม

238 Packamex (Vietnam) Co., Ltd. กล่องกระดาษ เวียดนาม

239 PT Primacorr Mandiri กล่องกระดาษ อินโดนีเซีย

240 บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด กล่องกระดาษ สมุทรสาคร

241 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด กล่องกระดาษ สมุทรสาคร

242 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จํากัด กล่องกระดาษ สมุทรปราการ

243 บริษัทไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จํากัด (มหาชน) เอกสารปลอดการทําเทียม สมุทรปราการ

244 บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จํากัด บริการงานพิมพ์ระบบดิจิตอล สมุทรปราการ

บริษัทร่วมและอ่ืนๆ

245 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด กล่องกระดาษอ็อพเซ็ท สมุทรปราการ

246 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด กระดาษชนิดพิเศษ กรุงเทพฯ

247 P&S Holdings Corporation กิจการลงทุน ฟิลิปปินส์

248 TCG Rengo Subang (M) Sdn. Bhd. กล่องกระดาษ มาเลเซีย

ส่วนงานอ่ืน   

บริษัทย่อย

249 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลด้ิง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

250 บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ต้ี (2001) จํากัด (มหาชน) กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

251 บริษัทพร็อพเพอร์ต้ี แวลู พลัส จํากัด ท่ีดินและบริการพื้นท่ีเช่า กรุงเทพฯ

252 บริษัทเอสซีจีแอคเค้าน์ต้ิง เซอร์วิสเซส จํากัด บริการทางด้านบัญชี การเงิน กรุงเทพฯ

และภาษีอากร

253 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย กรุงเทพฯ

254 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด กิจการลงทุนในตราสารหน้ี กรุงเทพฯ

255 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. ธุรกิจประกันภัย สิงคโปร์

256 บริษัทเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด บริการฝึกอบรม กรุงเทพฯ

257 PT SCG Indonesia Management Consulting Service อินโดนีเซีย

258 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด ไฟฟ้า กรุงเทพฯ

บริษัทร่วมและอ่ืนๆ

259 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด เคร่ืองจักรกลการเกษตร ปทุมธานี

260 บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จํากัด เหล็กหล่อรูปพรรณ ฉะเชิงเทรา

261 บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด ลีสซิ่ง ปทุมธานี

262 บริษัทสยามเลมเมอร์ซ จํากัด กระทะล้อรถยนต์ สระบุรี

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการท่ีควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น 

** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไม่มีการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองการลงทุน 

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน

โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นที่ ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม

จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ทั้งหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

(65) 6661-7325 (65) 6265-3144 หุ้นสามัญ 2                     56                  69                           69                           

(848) 3729-4160 (848) 3729-3028 ** -                     345                69                           69                           

(84) 650-3743031 (84) 650-782816  ** -                     429                69                           69                           

(84) 320-3753862 (84) 320-752868  ** -                     248                69                           69                           

(84) 8-7291030 (84) 8-7291031 ** -                   8                  69                          69                          

(6221) 596 2345 (6221) 596 2000 หุ้นสามัญ 0.06                183                62                           62                           

0-2810-9346-7 0-2810-9103 หุ้นสามัญ 1                     90                  52                           52                           

0-3488-3422-4 0-3488-3421 หุ้นสามัญ 26                   260                52                           52                           

0-2324-0781 0-2324-0079 หุ้นสามัญ 3                     300                50                           50                           

0-2754-2650-8 0-2384-0917 หุ้นสามัญ 11                   110                49                           49                           

0-2661-5215 0-2661-9580 หุ้นสามัญ 3                     34                  25                           25                           

0-2709-3110-7 0-2324-0336 หุ้นสามัญ 5                     500                48                           48                           

0-2586-3333 0-2586-2164 หุ้นสามัญ 11                   1,100             44                           44                           

(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุ้นสามัญ 28                   263                39                           39                           

(603) 5636-3610 (603) 5636-3621 หุ้นสามัญ 15                   804                17                           17                           

0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสามัญ 0.01                1                    100                         100                         

0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสามัญ 7                     72                  100                         100                         

0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสามัญ 8                     820                100                         100                         

0-2586-3333 0-2586-2398 หุ้นสามัญ 0.5                5                  100                        100                        

0-2586-5777 0-2586-2976 หุ้นสามัญ 0.2                15                100                        100                        

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสามัญ 25                 380              100                        100                        

0-2586-3333 0-2587-2157 หุ้นสามัญ 1                   34                100                        100                        

0-2586-3333 0-2586-2684 หุ้นสามัญ 0.2                20                100                        100                        

(6221) 350-9491 (6221) 352-0718 หุ้นสามัญ 0.1                26                100                        100                        

0-2586-5684 0-2586-6284 หุ้นสามัญ 0.2                16                50                          50                          

0-2909-0300-1 0-2909-1698 หุ้นสามัญ 31                   2,739             40                           40                           

0-3885-5115 0-3885-5110 หุ้นสามัญ 9                     900                -                             40                           

0-2909-0300 0-2909-1697 หุ้นสามัญ 55                   2,000             -                             40                           

0-3637-3309-21 0-3637-3312-3 หุ้นสามัญ 0.1                110              30                          30                          
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ชื่อบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์หลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

263 บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด ช้ินส่วนยานยนต์ ชลบุรี

264 บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จํากัด ช้ินส่วนยานยนต์ ปทุมธานี

265 บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด เหล็กหล่อรูปพรรณ สระบุรี

266 บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จํากัด เหล็กหล่อรูปพรรณ ชลบุรี

267 บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด ฟุตบอลอาชีพ กรุงเทพฯ

268 บริษัทนวโลหะไทย จํากัด เหล็กหล่อรูปพรรณ สระบุรี

269 บริษัทมูซาชิออโต้พาร์ท จํากัด ช้ินส่วนจักรยานยนต์ ปทุมธานี

270 บริษัทไอทีวัน จํากัด บริการด้านเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

271 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด รถยนต์ สมุทรปราการ

272 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ระยอง

273 บริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จํากัด กิจการลงทุนในยางรถยนต์ กรุงเทพฯ

274 บริษัทสยามมิชลิน จํากัด กิจการลงทุนในยางรถยนต์ กรุงเทพฯ

275 Lysando AG วิจัยและพัฒนา ลิกเทนสไตน์

276 บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด เคร่ืองยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ ชลบุรี

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอ่ืน 

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วน

โดยตรง / อ้อม การถือหุ้น

จํานวนหุ้นที่ ของบริษัทและ โดยตรง / อ้อม

จําหน่ายแล้ว ทุนชําระแล้ว บริษัทย่อย ทั้งหมด *

โทรศัพท์ โทรสาร ชนิดของหุ้น (ล้านหุ้น) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

0-3845-4266-8 0-3845-4266 หุ้นสามัญ 2                   240             30                         30                         

0-2529-3518-22 0-2529-1677 หุ้นสามัญ 0.9               85               29                         30                         

0-3633-6531-4 0-3622-3209 หุ้นสามัญ 3                   300             30                         30                         

0-3845-4671-7 0-3845-4670 หุ้นสามัญ 5                     475               30                          30                          

0-2508-8100 0-2508-3369 หุ้นสามัญ 1                     120               30                          30                          

0-3628-8300 0-3628-8309 หุ้นสามัญ 3                     308               20                          25                          

0-2529-1753-6 0-2529-4554 หุ้นสามัญ 0.2                 200               21                          21                          

0-2271-5111 0-2271-5112 หุ้นสามัญ 0.8                 80                 20                          20                          

0-2386-1000 0-2386-1883 หุ้นสามัญ 8                     7,520            10                          10                          

0-3868-3723-30 0-3868-3200 หุ้นสามัญ 30                  3,000            10                          10                          

0-2619-3000-19 0-2619-3179 หุ้นสามัญ 24                2,667          10                         10                         

หุ้นบุริมสิทธิ 3                   

0-2619-3000-19 0-2619-3179 หุ้นสามัญ 38                2,197          -                           10                         

0-2586-2104 0-2586-2008 หุ้นสามัญ 1                   37               10                         10                         

0-3821-3451-5 0-3874-3310 หุ้นสามัญ 9                   1,850          4                           4                           
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1. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน

 และฐานะการเงิน

1.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
 เอสซีจีมีรายได้จากการขายและกําไรสําหรับปีเพิ่มขึ้น ตาม

การเติบโตของทุกธุรกิจในเอสซีจี

 ในปี 2556 เอสซีจมีรีายได้จากการขายเท่ากบั 434,251 ล้านบาท 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 จากปีก่อน ตามการเติบโตของทุกธุรกิจในเอสซีจี 

โดยม ีEBITDA เท่ากบั 61,265 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 34 จากปีก่อน 

และมีกําไรสําหรับปีเท่ากับ 36,522 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 55            

จากปีก่อน เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบ       

ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณความต้องการซีเมนต์ 

ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น

 เอสซีจีมีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 6,546 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,985 ล้านบาท จากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รบัรูส่้วนแบ่งกาํไรจากบริษทัร่วมในเอสซีจ ี เคมิคอลส์ เท่ากับ 

2,774 ล้านบาท ในขณะท่ีปีก่อนเป็นผลขาดทุน 606 ล้านบาท 

เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมีภัณฑ์

 • รบัรูส่้วนแบ่งกาํไรจากบรษิทัร่วมอืน่ๆ เท่ากบั 3,772 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 1,605 ล้านบาท จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากการฟื้นตัว

ของบริษัทร่วมในธุรกิจอื่นที่ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2555 ยังคงได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์นํ้าท่วม

1.2 ผลการดําเนินงานของส่วนงานธุรกิจ
 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

 ในปี 2556 รายได้จากการขายของเอสซีจี ซิเมนต์¯ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง เท่ากับ 174,642 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13 จากปีก่อน       

ตามปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนหนึง่จากการเข้าซือ้หุน้ใน Prime Group 

ซึง่เป็นผูผ้ลิตกระเบ้ืองเซรามิกชัน้นาํในประเทศเวียดนาม และได้รวม 

ผลการดําเนินงานของบริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด และบริษัท 

สยามซานิทารีฟิตติง้ส์ จํากดั โดยท้ังปี ธุรกจิม ีEBITDA เท่ากบั 26,274 

ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 จากปีก่อน และมีกําไรสําหรับปีเท่ากับ 

16,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน

 เอสซีจี เคมิคอลส์

 ในปี 2556 รายได้จากการขายของเอสซีจี เคมิคอลส์ เท่ากับ 

209,997 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน ท้ังปี ธุรกิจมี            

EBITDA เท่ากับ 20,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 136 จากปีก่อน         

และมีกําไรสําหรับปีเท่ากับ 11,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 320       

จากปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทนุวตัถุดบิ

ปรับตัวสูงข้ึน

 เอสซีจี เปเปอร์

 ในปี 2556 เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 59,135 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน เน่ืองจากปริมาณการขาย            

ที่ เพิ่มขึ้นของสายธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์            

ประกอบกับการเข้าซื้อกิจการในบริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด และ       

บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด รวมทั้ง PT Primacorr Mandiri 
(อินโดนีเซีย) โดยทั้งปี ธุรกิจมี EBITDA เท่ากับ 9,473 ล้านบาท               

เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน และมีกําไรสําหรับปีเท่ากับ 3,587             

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อน

1.3 ภาพรวมของฐานะการเงิน
 สินทรัพย์

 เอสซจียีงัคงมโีครงสร้างทางการเงนิทีม่ัน่คง โดยมเีงนิสดและ

เงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ 29,667 ล้านบาท 

 เอสซีจีมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 440,436 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน ทั้งนี้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ

เอสซีจี ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 42 สินทรัพย์

หมุนเวียน ร้อยละ 31 และเงินลงทุน ร้อยละ 21 ของสินทรัพย์ทั้งหมด 

โดยส่วนงานธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด ได้แก่ เอสซีจี เคมิคอลส์ 

เอสซีจี ซิเมนต ์¯ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเอสซีจี เปเปอร์ ตามลําดับ 

 สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 135,130 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

โดย ณ สิ้นปี 2556 เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 55,896 ล้านบาท 

คิดเป็นระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยเท่ากับ 48 วัน 

 เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร: ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 

29,667 ล้านบาท ลดลง 8,866 ล้านบาท จากปีก่อน ตามรายจ่ายลงทนุ

และการซื้อธุรกิจที่มีอย่างต่อเนื่อง 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน: ณ สิ้นปี 

2556 เท่ากับ 79,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,613 ล้านบาท หรือร้อยละ 

21 จากปีก่อน จากรายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ดังนี้

 • เพิม่ขึน้จากการลงทนุเพิม่ เท่ากบั 10,871 ล้านบาท ส่วนใหญ่

จากเอสซีจี เคมิคอลส์เข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ 

จํากัด (BST) ซึ่งเป็นผู ้ผลิตวัตถุดิบสําหรับผลิตยางสังเคราะห์ใน

ประเทศไทย และ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. ซึ่งเป็นบริษัท

ปิโตรเคมีชั้นนําในประเทศอินโดนีเซีย 

 • เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วน

ได้เสีย จํานวน 6,546 ล้านบาท

 • ลดลงจากเงินปันผลรับ จํานวน 2,813 ล้านบาท 

 • ลดลงจากการเปล่ียนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 

สรุปสารสนเทศสําคัญ
1,049 ล้านบาท ของบริษทัสยามซานิทารีแวร์ จํากัด และบริษทัสยาม

ซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์: ณ ส้ินปี 2556 เท่ากับ 183,589         

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 18,297 ล้านบาท หรอืร้อยละ 11 จากปีก่อน เนือ่งจาก

การจ่ายลงทุนระหว่างปีและการรวมสินทรัพย์จากการซื้อธุรกิจ

 หนี้สิน

 หนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้น 20,220 ล้านบาท จากรายจ่ายลงทุนและ

การซื้อธุรกิจ 

 หนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2556 เท่ากับ 253,414 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น       

ร้อยละ 8 จากปีก่อน โดยในระหว่างปี เอสซีจีได้ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 

จํานวน 45,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกําหนด    

ไถ่ถอนจํานวน 30,000 ล้านบาท และรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้น      

ต่อไป โดยทั้งปี เอสซีจี มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8,193 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,872 ล้านบาท 

 สถานะหนี้สินสุทธิ (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสดและ

เงินสดภายใต้การบริหาร) ของเอสซีจี ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 157,263 

ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 20,220 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากในระหว่าง

ปีมีรายจ่ายลงทุนและการซ้ือธุรกิจ 50,064 ล้านบาท ส่วนใหญ่จาก

การซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด (BST) และ PT 

Chandra Asri Petrochemical Tbk. และจากการเข้าซือ้หุน้ Prime Group

1.4 อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
 เอสซีจีมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดี

 ในปี 2556 เอสซีจีมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ระดับ 1.5 เท่า 

และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดําเนินงาน 

(EBITDA) อยู่ที่ 2.6 เท่า ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 3.0 เท่า ทั้งนี้ ในปี 

2556 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.4 เท่า ลดลง

จากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 1.5 เท่า

 จากฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปี 2556 คณะ

กรรมการบริษัทมีมติให้เสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ

การจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 15.5 บาท ซ่ึงคิดเป็น

อัตราร้อยละ 51 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ บริษัท 

ได้จ่ายเป็นเงินปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.5 บาท 

เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2556 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล             

เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 100 ปี ในอัตราหุ้นละ 3.0 บาท             

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ในอัตราหุ้นละ 7.0 บาท ในวันที่ 24 เมษายน 2557

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ก. ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)

ผู้ถือหุ้น                 จํานวนหุ้น          สัดส่วน (ร้อยละ)

1. สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 360,000,000 30.000

2. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 118,572,900 9.881

3. CHASE NOMINEES LIMITED 42 44,485,832 3.707

4. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 40,807,103 3.401

5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 27,045,536 2.254

6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 20,589,331 1.716

7. สํานักงานประกันสังคม (2 กรณี) 20,027,600 1.669

8. บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด 19,220,000 1.602

9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND 17,777,100 1.481

10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 16,603,100 1.384

 บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด เป็นบริษัทที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้น 100%

 ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th
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3. คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

 1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ

 2. นายเสนาะ อูนากูล กรรมการ

 3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ

 4. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ กรรมการอิสระ

 5. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการ

 6. นายยศ เอ้ือชูเกียรติ กรรมการ

 7. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ

 8. นายชุมพล ณ ลําเลียง กรรมการ

 9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ

 10. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ

 11. นางธาริษา วัฒนเกส กรรมการอิสระ

 12. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการและ

   กรรมการผู้จัดการใหญ่

 คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

 1. ไม่มปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิทีเ่ก่ียวกบั

ทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต

 2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง             

ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

 ผู้ถือ NVDR 6 รายแรก ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น     สัดส่วน (ร้อยละ)

1. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 15,365,214 1.28

2. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 12,172,174 1.01

3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 11,705,663 0.98

4. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 6,819,878 0.57

5. NORBAX INC., 13 6,732,194 0.56

6. CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED 35 6,104,900 0.51

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัท
 อย่างมีนัยสําคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)

ผู้ถือหุ้น     จํานวนหุ้น     สัดส่วน (ร้อยละ)

1. สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 360,000,000 30.000

2. บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด 19,220,000 1.602

ข้อจํากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว
 บริษัทมีข้อจํากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้ว โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556                               

มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้ว

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อายุ 71 ปี

ตําแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ

 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา

 อย่างยั่งยืน

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

 28 มีนาคม 2550

การศึกษา

2507 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ 

 London School of Economics  

 University of London ประเทศอังกฤษ

2514 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 

 Australian National University
 ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2543 Role of the Chairman Program 

 (RCP) 1/2000

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2519-2522 คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2528 พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2531 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2532 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2534 เศรษฐศาสตรการพัฒนาดุษฎีบัณฑิต
 กิตติมศักดิ์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2536 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2541 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2547 Advanced Director Program 
 “Board’s Failure and How to Fix It” 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 Director Accreditation Program 
 (DAP) 32/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์
2515-2518, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2520-2522
2516-2517 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
2517-2518 เลขาธิการ
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
 สังคมแห่งชาติ
2518-2522 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2519-2523 นายกสภา
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2523-2532 เลขาธิการคณะกรรมการ
 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2524-2534 สมาชิกวุฒิสภา
2534-2535 ประธานสภามหาวิทยาลัยบูรพา
2534-2535 รองนายกรัฐมนตรี
2535-2538 ประธานกรรมการและ
 ประธานกรรมการบริหาร 
 ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
2553 ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 1
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2527 ประธานกรรมการ
 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
 ประเทศไทย

2526-2528 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2529 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2541-2542 ประธานกรรมการ
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2541-2550 นายกกรรมการ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2530 ผู้อํานวยการ
 สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2530 รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
ตั้งแต่ 2530 ประธานกรรมการ
 บริษัทเทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2541 นายกสภา 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเสนาะ อูนากูล
อายุ 82 ปี
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 ประธานกรรมการกิจการสังคม
 เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 28 เมษายน 2535
การศึกษา
2494 ประกาศนียบัตรการบัญชี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2497 ปริญญาตรี สาขาการพาณิชย์ 
 University of Melbourne 
 ประเทศออสเตรเลีย
2500 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 Columbia University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2504 ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ 
 Columbia University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2524 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 24
2527 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัทโดล (ไทยแลนด์) จํากัด
ตั้งแต่ 2536 กรรมการ 
 สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการ 
 บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จํากัด
ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จํากัด
ตั้งแต่ 2554 รองประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุ 
 ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ตั้งแต่ 2556 ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
อายุ 74 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
(ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2541)
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 28 มกราคม 2541
การศึกษา
2509 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝร่ังเศส
2510 ปริญญาโท 
 รัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ                     
 มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝร่ังเศส
2512 ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝร่ังเศส
2525 Diploma, The Economic Development 
 Institute of the World Bank (EDI),
 Washington, D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2544 พ.ร.บ. ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ: 
 กรรมการและผู้บริหารต้องรู้อะไร 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2544 คณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวัง
 ที่เพิ่มและความรับผิดชอบที่ขยาย 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 Director Certification Program 
 (DCP) 30/2003 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546 Finance for Non-Finance Directors 
 (FND) 5/2003
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2549 Audit Committee Program (ACP) 11/2006
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์
2537-2539 เลขาธิการคณะกรรมการ
 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2537-2539 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2537-2544 กรรมการ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
2539-2540 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2540-2541 ประธานกรรมการ
 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
2540-2543 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
2544-2555 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
2548-2553 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2531 กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา
ตั้งแต่ 2545 ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ตั้งแต่ 2545 ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตั้งแต่ 2547 ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
อายุ 75 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
(ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2542)
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ 
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 31 มีนาคม 2542
การศึกษา
2503 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2507 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 (Industrial Engineering & Management) 
 Oklahoma State University 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2547 Director Certification Program 
 (DCP) 39/2004 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547 Finance for Non-Finance Directors 
 (FND) 8/2004
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2549 Audit Committee Program (ACP) 11/2006
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์
2536-2544 กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
 ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
2539-2542 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2540-2541 ประธานคณะกรรมการ 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2540-2542 ประธานคณะกรรมการ
 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2542-2543 ประธานกรรมการ
 บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทเอช.ซี. สตาร์ค จํากัด 
ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ
 บริษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จํากัด
ตั้งแต่ 2544 ผู้ชํานาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร 
 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
ตั้งแต่ 2545 กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย 
 กระทรวงแรงงาน
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ 
 บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
ตั้งแต่ 2547 ประธานคณะกรรมการ 
 บริษัทเอกรัฐพัฒนา จํากัด
ตั้งแต่ 2547 กรรมการวิชาการระบบการจัดการ
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2547 กรรมการอิสระ
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2550 นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 บริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ 
 บริษัทที เอส อุตสาหกรรมน้ํามัน จํากัด
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ 
 บริษัทที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ 
 บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ 
 คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ 
 บริษทัที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ 
 บริษัทเอส ไอ พรอพเพอร์ตี้ จํากัด
ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ 
 บริษัทเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด

นายพนัส สิมะเสถียร
อายุ 81 ปี
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 29 ธันวาคม 2542
การศึกษา
2494 ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2497 B.A., Cum Laude สาขาบริหารธุรกิจ 
 Claremont Men’s College, California 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2498 ปริญญาโท วิชาการบัญชี
 University of Illinois 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2501 ปริญญาเอก วิชาการบัญชี 
 University of Illinois 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2527 พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2543 Director Certification Program 
 (DCP) 2/2000 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2544 ธุรกิจครอบครัวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี: 
 วิสัยทัศน์สู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2545 Strengthening Corporate Governance 
 Practices in Thailand 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547 การประชุมผู้ถือหุ้น: 
 จัดอย่างไร…ให้โปร่งใสและได้ประโยชน์
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547 Developing CG Policy Statement 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547 ความเป็นอิสระของกรรมการและ
 การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 หลักสูตร DCP Refresher Course 1/2005 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์
2525-2535 ประธานกรรมการ 
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2525-2535 ปลัดกระทรวงการคลัง
2535  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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2536-2538 ประธานกรรมการ 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2537-2549 กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์
2548-2556 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
 การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2554-2555 ประธานกรรมการ
 บริษัทสหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2535 รองประธานกรรมการและ
 ประธานกรรมการบริหาร
 บริษัทสยามพิวรรธน์  จํากัด
ตั้งแต่ 2543 กรรมการ
 สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด

นายยศ เอื้อชูเกียรติ
อายุ 71 ปี
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 30 กันยายน 2541
การศึกษา
2507 ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา 
 University College London, 
 University of London ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2543 Role of the Chairman Program 
 (RCP) 1/2000 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2544 บทบาทคณะกรรมการในการกําหนด
 นโยบายค่าตอบแทน
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์
2511-2517 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด
2517-2524 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 
 ธนาคารแห่งเอเชียเพื่อการอุตสาหกรรม
 และพาณิชยกรรม จํากัด
2524-2535 กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ 
 ธนาคารเอเชีย จํากัด

2535-2540 รองประธานกรรมการ 
 ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
2537-2540 ที่ปรึกษาประจําสํานักงานทรัพย์สิน
 ส่วนพระมหากษัตริย์
2543-2545 ประธานกรรมการ 
 บริษัทไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จํากัด (มหาชน)
2543-2548 กรรมการ 
 บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
2549-2552 กรรมการ บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล 
 จํากัด (มหาชน)
2533-2555 ประธานกรรมการ บรษิัทไทยพลาสติกและ
 เคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2540 ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 
 สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2544 ประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ตั้งแต่ 2544 ประธานกรรมการ 
 บริษัทวังสินทรัพย์ จํากัด
ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด

นายอาสา สารสิน
อายุ 77 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
(ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2544)
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 25 กรกฎาคม 2544
การศึกษา
2502 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
 Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2546 Director Accreditation Program (DAP) 
 5/2003 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2550 Audit Committee Program (ACP) 19/2007
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 Finance for Non-Finance Director 
 (FND) 39/2008 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 Role of the Chairman Program
 (RCP) 32/2013
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์
2520-2523 เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศเบลเยี่ยม
 และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
 ประจําประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
2523-2525 อธิบดีกรมการเมือง 
 กระทรวงการต่างประเทศ
2525-2529 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2529-2531 เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศ
 สหรัฐอเมริกา
2534-2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2537-2547 นายกสมาคมไทย-ลาว
2538-2547 กรรมการ บริษัทวีนิไทย จํากัด (มหาชน)
2538-2542 รองประธานกรรมการ 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2540  ประธานการประชุม Asia-Europe 
 Business Forum (AEBF) ครั้งที่ 2
2541-2543 ประธานกิตติมศักด์ิมูลนิธิพัฒนา
 ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
2543-2551 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2543-2555 ราชเลขาธิการ สํานักราชเลขาธิการ
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2536 ประธานกรรมการ 
 บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จํากัด
ตั้งแต่ 2538 ประธานกรรมการ บริษัทอมตะ ซิตี้ จํากัด
ตั้งแต่ 2541 ประธานกรรมการ 
 บริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2542 กรรมการอิสระ 
 บรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)
ตั้งแต่ 2542 ประธานกรรมการ
 บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
ตั้งแต่ 2547 ประธานกรรมการ 
 อมตะสปริง คันทร่ี คลับ
ตั้งแต่ 2547 ประธานที่ปรึกษา
 สมาคมไทย-ลาว เพ่ือมิตรภาพ
ตั้งแต่ 2548 รองประธานกรรมการ
 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลัง 
 แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ
 บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
ตั้งแต่ 2556 รองประธานกรรมการ
 และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน)

ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ
 บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จํากัด
ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา
 บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เอเชีย 
 (ประเทศไทย) จํากดั

นายชุมพล ณ ลําเลียง
อายุ 66 ปี
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 1 สิงหาคม 2535
การศึกษา
2507 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
 สาขาเครื่องกล 
 University of Washington 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2510 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2544 Role of the Chairman Program
 (RCP) 2/2001 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์
2536-2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2548-2552 กรรมการ 
 British Airways Public Company Limited
2547-2554 ประธานกรรมการ 
 บริษัทสิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคช่ัน จํากัด 
 ประเทศสิงคโปร์
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2538 กรรมการ บริษัทโดล (ไทยแลนด์) จํากัด
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมปิน สยาม จํากัด
ตั้งแต่ 2555 กรรมการ 
 บริษัท Kempinski International SA
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นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
อายุ 68 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
(ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2550)
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 24 ตุลาคม 2550
การศึกษา
2511 ปริญญาตรี รัฐพัฒนาศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
 Harvard College ประเทศสหรัฐอเมริกา
2513 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
 The Stanford Graduate School of Business 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์
2527-2535 กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
2534-2535 ประธานสมาคมธนาคารไทย
2535-2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 (ก.ย. 2535 - พ.ค. 2538)
2539-2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2540-2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 (พ.ย. 2540 - ก.พ. 2544)
2542-2543 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการพัฒนาธนาคารโลก
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2531 รองประธาน 
 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตั้งแต่ 2535 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิขาเทียม
ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ 
 บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด
ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ บริษัทนันทวัน จํากัด

นายประมนต์ สุธีวงศ์
อายุ 74 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
(ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 29 เมษายน 2552

การศึกษา
2506 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
 University of Kansas 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2507 ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล 
 University of Kansas
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2530 Advanced Management Program (AMP) 
 Harvard Business School  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2544 Role of the Chairman Program 
 (RCP) 4/2001 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546 Director Accreditation Program
 (DAP) 6/2003
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2552 Role of the Compensation Committee
 (RCC) 9/2009 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2556 Audit Committee Program (ACP) 45/2013
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์
2508-2523 บริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จํากัด
2524-2539 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จํากัด
2527-2535 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2535-2542 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2533-2548 กรรมการ มูลนิธิซิเมนต์ไทย
2541-2545 ประธานคณะกรรมการ 
 หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
2542-2547 ประธานคณะกรรมการ 
 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2547-2552 ประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2548-2552 ประธานกรรมการ 
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2540 กรรมการอิสระ 
 บริษัทนวกิจประกันภัย จาํกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2542 ประธานคณะกรรมการ 
 บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

ตั้งแต่ 2542 ประธานคณะกรรมการ 
 บรษิทัสยามคอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรม จาํกดั
ตั้งแต่ 2542 กรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ตั้งแต่ 2550 กรรมการ สํานักงานข้าราชการพลเรือน
ตั้งแต่ 2552 กรรมการกิตติมศักด์ิ 
 สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตั้งแต่ 2552 ประธานอาวุโส 
 หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
 แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2554 ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
 (ประเทศไทย)
ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 64 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
(ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 27 มีนาคม 2556
การศึกษา
2516 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่น
2518 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่น 
2531 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยวอชิงตัน 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2542 Advanced Management Program (AMP) 
 Havard Business School
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2549 ประกาศนียบัตร 
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2550 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตติมศักด์ิ 
 มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่น
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2543 Director Certification Program (DCP) 4/2000
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์
2549-2553 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
2549-2552 ประธานคณะกรรมการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบาย
 สถาบันการเงิน
2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการชําระเงิน
2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนา
 การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
 และตลาดหลักทรัพย์
2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกํากับและ
 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2549-2553 กรรมการ
 คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2554 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบัน
 การเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
2555-2556 Member, International Advisory Panel, 
 State Bank of Vietnam, Vietnam
2556 Member, World Bank-IMF Joint Committee 
 on Remuneration of Executive Directors 
 and Alternates
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ สถาบันป๋วย อ๊ึงภากรณ์
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบท
 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
 การประกอบธุรกิจประกันภัย
ตั้งแต่ 2554 กรรมการมูลนิธิหัวใจ ในพระราชูปถัมภ์ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี
ตั้งแต่ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ตั้งแต่ 2554 Member, APD Advisory Group, 
 Asia Pacific Department, IMF, 
 Washington, D.C.
ตั้งแต่ 2555 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
ตั้งแต่ 2556 Associate, Alliance for Financial Inclusion, 
 Thailand
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ตั้งแต่ 2556 Member, Advisory Board, 
 Central Banking Publication, U.K.
ตั้งแต่ 2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, 
 Washington, D.C., U.S.A.

นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 58 ปี
ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
 อย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
 1 มกราคม 2549
การศึกษา
2520 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า 
 เกียรตินิยมอันดับ 1 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 
 The Georgia Institute of Technology  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2529 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 The Georgia Institute of Technology
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2544 Advanced Management Program (AMP) 
 Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2556 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
2546 Director Certification Program (DCP) 29/2003 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์
2542-2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
2546-2547 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2547-2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน
 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ
 กรรมการบริษัทในเอสซีจี
 นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 จํานวน 10 บริษัท

ตั้งแต่ 2547 Board Member, East Asia Council, INSEAD
ตั้งแต่ 2549 Board Member, World Business Council for 
 Sustainable Development
ตั้งแต่ 2549 สมาชิก School of Engineering and Technology, 
 Asian Institute of Technology (AIT)
ตั้งแต่ 2550 สมาชิก Asia Business Council
ตั้งแต่ 2553 สมาชิก Board of Trustees ของ 
 Asia Business Council
ตั้งแต่ 2554 Shayu (Company Associate), 
 Kubota Corporation (Japan)
ตั้งแต่ 2554 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 สมาคมวิศวกรรมสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
 นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
 นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีแห่งชาติ
ตั้งแต่ 2556 กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการ
 แผนกวิศวกรรมศาสตร์ 
 มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวรพล เจนนภา
ตําแหน่งในบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ

นางพรเพ็ญ นามวงษ์
ตําแหน่งในบริษัท เลขานุการบริษัท

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท  (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทในเครือฯ

หุ้นสามัญ
(จํานวนหุ้น)

หุ้นกู้*
(จํานวนหน่วย)

หุ้นสามัญ
(จํานวนหุ้น)

ของตนเอง

คู่สมรสหรือ
บุตรที่ยังไม่

บรรลุ
นิติภาวะ

เพิ่ม
(ลด)

ระหว่าง
รอบปีบัญชี ของตนเอง

เพ่ิม
(ลด)

ระหว่าง
รอบปีบัญชี ของตนเอง

เพิ่ม
(ลด)

ระหว่าง
รอบปีบัญชี

1. นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา - - - - - - -

2. พล.อ.อ.กําธน  สินธวานนท์** 28,000 - - 63,000 - - -

3. นายเสนาะ  อูนากูล 30,000 120,000 - - - - -

4. นายสุเมธ  ตันติเวชกุล - - - 10,000 (2,000) - -

5. นายปรีชา  อรรถวิภัชน์ 4,100 25,000 (5,000)
ลดของคู่สมรส

- - - -

6. นายพนัส  สิมะเสถียร 100,000 - - 37,000 10,000 - -

7. นายยศ  เอื้อชูเกียรติ 1,500,000 - (170,000)
ลดของตนเอง

- - - -

8. นายอาสา  สารสิน 13,000 - - - - - -

9. นายชุมพล  ณ  ลําเลียง 1,001,000 - - 110,000 20,000 - -

10. นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์ - 25,000 5,000
เพิ่มของคู่สมรส

- - - -

11. นายประมนต์  สุธีวงศ์ - 45,000 - 10,000 - - -

12. นางธาริษา  วัฒนเกส*** - 11,000 3,300
เพิ่มของคู่สมรส

- - - -

12. นายกานต์  ตระกูลฮุน - - - - - - -

หมายเหตุ  

1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนชําระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)

2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด คําว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจํากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจํากัด     

บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

 -  บริษัทหนึ่งมีอํานาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซ่ึงมีอํานาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหน่ึง

 -  บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ว

3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

4. ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด ให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท และบริษัทในเครือ ที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นของตนเอง

5. หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท

6. *ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556

7. **พล.อ.อ. กําธน สินธวานนท์ พ้นวาระการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

8. ***นางธาริษา วัฒนเกส ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
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4. ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี 

 (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)

 ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี ประกอบด้วย

 1. นายกานต์ ตระกูลฮุน

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

 2. นายเชาวลิต เอกบุตร

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การลงทุน

 3. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

 4. นายพิชิต ไม้พุ่ม

  President, SCG Cement-Building Materials 

  Vice President-Operations, SCG Cement-Building Materials
 5. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

  Vice President-Regional Business, 

  SCG Cement-Building Materials
 6. นายนิธิ ภัทรโชค

  Vice President-Domestic Market, 
  SCG Cement-Building Materials
 7. นายชลณัฐ ญาณารณพ

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์

 8. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์

 9. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์

 ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้

ดําเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทําอํานาจ

ดําเนินการในการกําหนดขอบเขตหน้าท่ีที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส

และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ผู ้บริหาร        

ระดับสูงทั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังน้ี

 1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริต

 2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง               

ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 58 ปี

ตําแหน่งในบริษัท กรรมการ

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา

 อย่างยั่งยืน

การศึกษา

2520 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า 

 เกียรตินิยมอันดับ 1

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2529 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

 The Georgia Institute of Technology 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2529 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 The Georgia Institute of Technology 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2544 Advanced Management Program (AMP) 

 Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2556 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2546 Director Certification Program (DCP) 29/2003  

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2542-2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด

2546-2547 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2547-2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ

 และกรรมการบริษัทในเอสซีจี 

 นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 จํานวน 10 บริษัท

ตั้งแต่ 2547 Board Member, East Asia Council, INSEAD
ตั้งแต่ 2549 Board Member, World Business Council for 
 Sustainable Development
ตั้งแต่ 2549 สมาชิก School of Engineering and 

 Technology, Asian Institute of Technology

ตั้งแต่ 2550 สมาชิก Asia Business Council
ตั้งแต่ 2553 สมาชิก Board of Trustees ของ 

 Asia Business Council
ตั้งแต่ 2554 Shayu (Company Associate), 

 Kubota Corporation (Japan)

ตั้งแต่ 2554 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)

ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ สมาคมวิศวกรรม

 สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

 พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตั้งแต่ 2556 กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการ

 แผนกวิศวกรรมศาสตร์ 

 มูลนิธิอานันทมหิดล

ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเชาวลิต เอกบุตร
อายุ 55 ปี

ตําแหน่งในบริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน 

 เอสซีจี

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การลงทุน

การศึกษา

2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล 

 เกียรตินิยมอันดับ 1 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2525 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

 สาขาอุตสาหการและการจัดการ 

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2547 Advanced Management Program (AMP) 

 Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2547 Director Accreditation Program (DAP) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2550 Director Certification Program (DCP) 84/2007

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2553 Role of the Chairman Program (RCP)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2540-2542 ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจ

 และโครงการ

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2542-2545 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัทไทยซีอาร์ที จํากัด

2545-2547 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด

2547-2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จํากัด (มหาชน)

2548-2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์

2548-2553 ประธานกรรมการ

 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)

2548-2553 ประธานกรรมการ 

 บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด 

 (มหาชน)

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

 กรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บรษิัทร่วม 

 และบริษัทอ่ืนๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2554 Commissioner, 
 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.,

 Indonesia

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 50 ปี

ตําแหน่งในบริษัท ผู้ช่วยผูจ้ดัการใหญ่-การบรหิารกลาง เอสซีจี

 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา

 อย่างย่ังยืน

การศึกษา

2529 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2551 Advanced Management Program (AMP) 

 Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

2550-2551 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด

2551-2553 General Director, 
 Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
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ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

 กรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

 และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่ได้รับมอบหมาย

นายพิชิต ไม้พุ่ม
อายุ 57 ปี

ตําแหน่งในบริษัท President, SCG Cement-Building Materials
 Vice President-Operations, 

 SCG Cement-Building Materials
การศึกษา

2524 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

 สาขาเคร่ืองกล 

 เกียรตินิยมอันดับ 2 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

 พระนครเหนือ

2529 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

 สาขาอุตสาหการและการจัดการ 

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2548 Advanced Management Program (AMP) 

 Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2544-2548 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด

2547-2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ซิเมนต์ไทย จํากัด

2548-2555 กรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด

2551-2555 ประธานกิตติมศักดิ์ 

 สภาอุตสาหกรรมกลุ่มเซรามิค 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

 กรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

 และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอก

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2551 กรรมการและกรรมการบริหาร

 บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทร่ี 

 จํากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2553 กรรมการและกรรมการบริหาร 

 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด 

 (มหาชน)

ตั้งแต่ 2554 President Commissioner, 
 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, 

 Indonesia
ตั้งแต่ 2554 Commissioner, 
 PT Kokoh Inti Arebama Tbk, 

 Indonesia
ตั้งแต่ 2556 กรรมการ 

 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
อายุ 50 ปี

ตําแหน่งในบริษัท Vice President-Regional Business, 

 SCG Cement-Building Materials
การศึกษา

2528 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2535 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 

 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2554 Advanced Management Program (AMP), 

 Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

2548-2551 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป 

 อินดัสทรี่ส์ จํากัด

2551-2554 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท ไทย - เยอรมัน เซรามิค 

 อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)

2554-2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ 

 จํากัด (มหาชน)

2554-2555 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2555 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด

2555-2556 กรรมการ 

 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

 กรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

 และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2551 กรรมการและกรรมการบริหาร 

 บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค 

 อินดัสทร่ี จํากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2554 กรรมการและกรรมการบริหาร 

 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด 

 (มหาชน)

ตั้งแต่ 2554 Commissioner, 
 PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, 

 Indonesia 

ตั้งแต่ 2554 Commissioner, 
 PT Kokoh Inti Arebama Tbk, 

 Indonesia

นายนิธิ ภัทรโชค
อายุ 50 ปี

ตําแหน่งในบริษัท Vice President-Domestic Market,
 SCG Cement-Building Materials 

การศึกษา

2527 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

 สาขาอุตสาหการ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534 MBA (Finance and Operations Management), 
 University of Chicago 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2553 Advanced Management Program (AMP)

 Harvard Business School
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

2548-2553 ผู้อํานวยการสํานักงานวางแผนกลาง  

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2553-2556 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จํากัด

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 กรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

 และบริษัทอ่ืนๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2549 กรรมการอํานวยการ 

 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ 2555 กรรมการ 

 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

นายชลณัฐ ญาณารณพ
อายุ 54 ปี

ตําแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์

การศึกษา

2525 Bachelor of Environmental Chemical 
 Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 Salford University, Manchester
 ประเทศอังกฤษ

2527 Master of Chemical Engineering
 Imperial College London ประเทศอังกฤษ

2547 Advanced Management Program (AMP) 

 Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2548 Director Accreditation Program (DAP) 2005 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2538-2548 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2538-2548 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัทไทยโพลิโพรไพลีน จํากัด

2542-2545 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัทสยามโพลิโอเลฟินส์ จํากัด

2545-2547 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัทซีซีซี ค้าเคมีภัณฑ์ จํากัด

2545-2548 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัทซีซีซี โพลิโอเลฟินส์ จํากัด
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2547-2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัทเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จํากัด

2548-2553 กรรมการ

 บริษัทปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

2550-2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์

 แห่งประเทศไทย

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

 กรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

 และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2549 กรรมการอํานวยการ

 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและ

 เคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่ 2554 Commissioner, 
 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., 
 Indonesia
ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ 

 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด 

 (มหาชน)

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
อายุ 55 ปี

ตําแหน่งในบริษัท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ

 เอสซีจี เคมิคอลส์

การศึกษา

2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

 สาขาเคร่ืองกล

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549 ปริญญาโท MBA 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 Advanced Management Program (AMP) 

 Harvard Business School
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

2545-2547 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด

2547-2550 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด

2548-2551 ประธานกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

2550-2556 กรรมการผู้จัดการ

 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด

2553-2555 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2553-2555 กรรมการและกรรมการบริหาร

 สถาบันนํ้าภาคอุตสาหกรรม

2554-2556 ประธานคณะทํางาน กกร.

 ด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

 กรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

 และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ท่ีอยู่นอก

 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

 ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2553 กรรมการ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 2554 รองประธานคณะกรรมการบริหาร  

 สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 2555 รองประธานคณะกรรมการบริหาร

 สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม

ตั้งแต่ 2555 รองประธานสภาอุตสาหกรรม

 แห่งประเทศไทย

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 50 ปี

ตําแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์

 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา

 อย่างยั่งยืน

การศึกษา

2528 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

 สาขาเหมืองแร่ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์

 สาขาอุตสาหการ 

 University of Texas (Arlington)

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 Harvard Business School 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2539-2540 Vice President-Production, TileCera Inc. 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2540-2543 President, TileCera Inc.

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

2543-2548 ผู้อํานวยการสํานักงานวางแผนกลาง 

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2548-2553 กรรมการ

 บริษัทปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

2548-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2551-2554 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค 

 อินดัสทร่ี จํากัด (มหาชน)

2553-2554 กรรมการบริหาร 

 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด 

 (มหาชน)

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ

 กรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

 และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอก

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต ่2554 ประธานกรรมการและ

 ประธานกรรมการบริหาร

 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการและ

 ประธานกรรมการบริหาร 

 บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด  

 (มหาชน)

ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติก

 และเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

ตั้งแต่ 2556 กรรมการบริหารโครงการวิจัยท่ีมุ่ง

 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

 เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ

 ข้าราชการ (กบข.)

ตั้งแต่ 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)

ผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานบัญชีและการเงิน

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
อายุ 49 ปี

ตําแหน่งในบริษัท ผู้อํานวยการสํานักงานบัญชีกลาง

 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี 

 แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จํากัด

การศึกษา

2528 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2533 ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

2548 ผู้จัดการ รายงานการจัดการ

 และงบการเงินรวม ฝ่ายบัญชีกลาง

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2549 ผู้จัดการอาวุโส-BAR Process 

 บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง

 เซอร์วิสเซส จํากัด 

2550 ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ

 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด 

 (มหาชน)

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของ

 บริษัทในเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์

 แห่งประเทศไทย ตามท่ีได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2555 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

 ด้านการบัญชีบริหาร 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางจันทนิดา สาริกะภูติ
อายุ 44 ปี

ตําแหน่งในบริษัท ผู้อํานวยการสํานักงานการเงิน

การศึกษา

2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536 ปริญญาโท Finance
 University of Illinois 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

2551 กรรมการผู้จัดการ 

 บริษัทเอสซีที เซอร์วิสเซส จํากัด

2551 ผฝ.บริการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จํากัด
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2553 ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ 

 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด 

 (มหาชน)

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของ

 บริษัทในเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์

 แห่งประเทศไทย ตามท่ีได้รับมอบหมาย

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายอนุวัฒน์ จงยินดี
อายุ 56 ปี

ตําแหน่งในบริษัท ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ

การศึกษา

2523 ปรญิญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต บรหิารธรุกจิ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2529 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2553 Director Certification Program (DCP) 

 135/2010

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2553 Audit Committee Program (ACP) 31/2010

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2553 Director Accreditation Program (DAP) 

 82/2010

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2546 ผู้จัดการสํานักงานบัญชี 

 บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จํากัด (มหาชน)

2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 Shared Services Function 2 

 บริษัทซิเมนต์ไทยการบัญชี จํากัด

2548-2553 ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีกลาง

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

2548-2553 กรรมการด้านการทําบัญชี 

 และประธานอนุกรรมการด้านการทําบัญชี 

 สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  

2550-2553 กรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี

 สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ 2551 อปุนายกและกรรมการฝ่ายตรวจสอบและบัญชี 

 สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ตั้งแต่ 2554 รองประธานคณะกรรมการ

 ด้านการวางระบบบัญชี 

 สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขานุการบริษัท

นางพรเพ็ญ นามวงษ์
อายุ 52 ปี

ตําแหน่งในบริษัท ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการบริษัท

การศึกษา

2525 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2533 M.S., Japanese Business Studies, 

 Chaminade University of Honolulu, Hawaii 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

2556 Company Secretary Program (CSP) 51/2013

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2556 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2536-2542 ผู้จัดการระบบคุณภาพ 

 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด

2542-2553 ผู้จัดการนิติการและธุรกิจสัมพันธ์  

 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 ดาํรงตําแหน่งเลขานกุารบรษิทัของบรษิทัย่อย

 ในเอสซีจีที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทยตามท่ีได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่ 2553 กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หุ้นสามัญ
(จํานวนหุ้น)

ของตนเอง

คู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ

เพิ่ม(ลด)
ระหว่าง

รอบปีบัญชี

1. นายกานต์  ตระกูลฮุน - - -

2. นายเชาวลิต  เอกบุตร - - -

3. นายธนวงษ์  อารีรัชชกุล - - -

4. นายพิชิต  ไม้พุ่ม - - -

5. นายอารีย์  ชวลิตชีวินกุล - - -

6. นายนิธิ  ภัทรโชค* 4,000 - -

7. นายชลณัฐ  ญาณารณพ 18,500 - 1,000
เพิ่มของตนเอง

8. นายสมชาย  หวังวัฒนาพาณิช 16,600 - 600
เพิ่มของตนเอง

9. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส 30,000 - 2,000
เพิ่มของตนเอง

10. นายพิชิต  ลีละพันธ์เมธา - - -

11. นางจันทนิดา  สาริกะภูติ - - -

หมายเหตุ  

1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนชําระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)

2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี สจ.12/2552 คําว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากผู้จัดการ

ลงมา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ        

การเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

4. *นายนิธิ ภัทรโชค ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556

5. ผู้บริหารลําดับที่ 10 และ 11 คือ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
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5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 และบริษัทย่อย

 เอสซีจีมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 

ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจําเป็น                

หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณา

เปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงน้ัน ๆ ตามความเหมาะสมได้ 

 สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัท             

ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั้น บริษัทพิจารณาถึงโครงสร้าง       

ทางการเงินและการลงทุนด้วยเช่นกัน และไม่มีนโยบายท่ีก่อให้เกิด             

การยักย้ายถ่ายผลประโยชน์ที่จะทําให้ขาดความโปร่งใสตามหลัก

บรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

6. รายการระหว่างกนัและรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการพิจารณาอนุมัติ           

การทํารายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการ          

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้

กําหนดนโยบายการทําธุรกรรมของเอสซีจี ดังน้ี

การทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
 การทีเ่อสซีจปีระกอบด้วยบริษทัจาํนวนมาก และบริษทัเหล่านัน้

ดาํเนนิธรุกจิทีต้่องทาํธรุกรรมระหว่างกนั เช่น การบรกิาร การซือ้ขาย

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุน

ทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังน้ันในการดําเนินธุรกิจหรือ

ปฏบิตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัเรือ่งดงักล่าวพนักงานและผู้เก่ียวข้องทกุคน

ต้องคํานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ                 

กฎระเบียบของเอสซีจ ีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ  ในแต่ละท้องถ่ิน

ที่ได้กําหนดไว้

การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
 การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้น จะต้อง

ดําเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลง

ไว้อย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติ       

และกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

รายการที่ เ ก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย ้งทาง                         

ผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์             

ที่กฎหมายกําหนด โดยกรรมการและผู ้บริหารจะแจ้งให้บริษัท            

ทราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ           

ซึ่งหากเป็นรายการท่ีจะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และข้ันตอน      

ของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนําเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบ

อย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มี             

ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม         

ภายใต้จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเอสซีจี บริษัทมีนโยบายการ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) โดย

ปรับปรุงให้ชัดเจนข้ึนกว่าเดิมอีก ในการทํารายการเป็นไปตามกลไก

ราคาตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท      

ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
 รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่         

ดําเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกัน       

ตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบปี 2556
 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการ          

ที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท       

จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ 

ประกาศ หรือคําสั่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับในรอบปี 2556 บริษัท

ไม่ได้มีการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทท่ีเข้าข่าย         

จะต้องปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ดังกล่าว 

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด ((((มหาชนมหาชนมหาชนมหาชน))))    ((((บริษัทบริษัทบริษัทบริษัท))))    และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

สัดส่วนสัดส่วนสัดส่วนสัดส่วน
ลักษณะรายการลักษณะรายการลักษณะรายการลักษณะรายการ บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท / / / / ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ การถือหุ้นการถือหุ้นการถือหุ้นการถือหุ้น นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย

โดยตรงโดยตรงโดยตรงโดยตรง บริษัทบริษัทบริษัทบริษัท เอสซีจีเอสซีจีเอสซีจีเอสซีจี เอสซีจีเอสซีจีเอสซีจีเอสซีจี เอสซีจีเอสซีจีเอสซีจีเอสซีจี ส่วนงานส่วนงานส่วนงานส่วนงาน การคิดราคาการคิดราคาการคิดราคาการคิดราคา
/ / / / อ้อมอ้อมอ้อมอ้อม ซิเมนต์ซิเมนต์ซิเมนต์ซิเมนต์---- เคมิคอลส์เคมิคอลส์เคมิคอลส์เคมิคอลส์ เปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์ อื่นอื่นอื่นอื่น

ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
((((ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ)))) ก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง

1111. . . . รายการกับบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า รายการกับบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า รายการกับบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า รายการกับบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ((((กิจการท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยกิจการท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยกิจการท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อยกิจการท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย))))
1111....1 1 1 1 บริษัทร่วมในเอสซีจีซิเมนต์บริษัทร่วมในเอสซีจีซิเมนต์บริษัทร่วมในเอสซีจีซิเมนต์บริษัทร่วมในเอสซีจีซิเมนต์----ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทร่วมได้รับบริษัทร่วมได้รับบริษัทร่วมได้รับบริษัทร่วมได้รับ -         98           -         -         6             ราคาตลาด
บริการ และอื่นๆบริการ และอื่นๆบริการ และอื่นๆบริการ และอื่นๆ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29 เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด 29 ราคาท่ีทาํกับ

บุคคลภายนอก

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม -         2,951      -         -         -         ราคาตลาด
ขายสินค้าขายสินค้าขายสินค้าขายสินค้า บริษัท เซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49 เทียบเท่ากับ
ให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจ บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด 40 ราคาท่ีทํากับ

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29 บุคคลภายนอก
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด 29
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด 29

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม -         120         77           495         -         ราคาตลาด
ซื้อสินค้าซื้อสินค้าซื้อสินค้าซื้อสินค้า บริษัท เซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49 เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29 ราคาท่ีทํากับ

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด 29 บุคคลภายนอก

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม 143         100         -         -         -         อัตราดอกเบี้ย
กู้ยืมเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน Mariwasa Holdings, Inc. 40 ตามสัญญา
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ PT M Class Industry 28 ท่ีตกลงกัน

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม -         684         -         -         -         ราคาตลาด
ให้บริการให้บริการให้บริการให้บริการ บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด 32 เทียบเท่ากับ
แก่กลุ่มธุรกิจแก่กลุ่มธุรกิจแก่กลุ่มธุรกิจแก่กลุ่มธุรกิจ ราคาท่ีทํากับ

บุคคลภายนอก
1111....2 2 2 2 บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในเอสซีจี เคมิคอลส์ บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในเอสซีจี เคมิคอลส์ บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในเอสซีจี เคมิคอลส์ บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในเอสซีจี เคมิคอลส์ 

บริษัทร่วมและบริษัทร่วมและบริษัทร่วมและบริษัทร่วมและ -         84           1,769      -         24           ราคาตลาด
กิจการร่วมค้ากิจการร่วมค้ากิจการร่วมค้ากิจการร่วมค้า บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด 50 เทียบเท่ากับ
ได้รับบริการ ได้รับบริการ ได้รับบริการ ได้รับบริการ บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 ราคาท่ีทํากับ
และอื่นๆและอื่นๆและอื่นๆและอื่นๆ บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จํากัด 50 บุคคลภายนอก
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 50

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47
บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด 46
บริษัท สยาม โทเซลโล จํากัด 45
Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 44
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 39
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 49
บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด 20

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม -         -         12,739    -         -         ราคาตลาด
ขายสินค้าขายสินค้าขายสินค้าขายสินค้า บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 เทียบเท่ากับ
ให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจ บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 50 ราคาท่ีทํากับ

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 30 บุคคลภายนอก
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 49
บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด 20

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม -         34           53,704    13           -         ราคาตลาด
ซื้อสินค้าซื้อสินค้าซื้อสินค้าซื้อสินค้า บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 49 ราคาท่ีทํากับ

บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด 50 บุคคลภายนอก
บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด 46
PT Styrindo Mono Indonesia 30

มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ ((((ล้านบาทล้านบาทล้านบาทล้านบาท))))
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7. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ

บริษัท

 เอสซีจีให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง        

ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ         

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้

ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจียังได้พัฒนาช่องทางในการ           

สื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์         

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

 • จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อ

โดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • แถลงข่าวผลการดําเนินงานประจําไตรมาส รวมทั้งข่าว

โครงการลงทุนและกิจกรรมที่สําคัญของเอสซีจีเป็นประจํา

 • แถลงผลการดําเนินงานประจําไตรมาสแก่นักลงทุนและ        

นักวิเคราะห์

 • จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทาง        

การดําเนินธุรกิจ

 • จดักจิกรรมพบนกัลงทนุ และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

 • บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ในการสัมมนาระดับชาติ

และระดับนานาชาติ

 • จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน ให้แก่ผู ้ถือหุ ้น                 

นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู ้มี               

ส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ

 • เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดีย         

ต่าง ๆ

 • จดัทาํสิง่พมิพ์และสือ่อืน่ ๆ  เพือ่เผยแพร่ข้อมลูของเอสซจี ีอาทิ 

รายงานประจําปี รายงานการพัฒนาอย่า งยั่งยืน วารสารผู้ถือหุ้นกู้ 

วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจําหน่าย และวารสารพนักงาน

 • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์        

ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล์ และโซเชียลมีเดีย 

 • เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scg.co.th และโซเชียลมีเดีย

8. ค่าสอบบัญชี

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี       

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเป็นสํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

ประจําปี 2556 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบ

บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี                

ที่ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 28.87 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี        

ที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

 ทัง้นี ้บริษทัท่ีเป็นสาํนกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชไีม่มคีวาม

สัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชี ประจําปี 2556

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท  250,000 บาท

2. ค่าสอบบัญชีประจําปีและรายไตรมาส
 ของบริษัทย่อย จํานวน 124 บริษัท
 และงบการเงินรวม 28.62 ล้านบาท

รวมค่าสอบบัญชี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยทั้งหมด 28.87 ล้านบาท

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี 

 บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม       

เง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนในรอบปีที่ผ่านมาจํานวนเงิน         

รวม 1.80 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาการควบรวมกิจการจํานวนเงิน 

9.56 ล้านบาทให้แก่สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล

หรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู ้สอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี              

ดังกล่าว

สัดส่วนสัดส่วนสัดส่วนสัดส่วน
ลักษณะรายการลักษณะรายการลักษณะรายการลักษณะรายการ บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท / / / / ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ การถือหุ้นการถือหุ้นการถือหุ้นการถือหุ้น นโยบายนโยบายนโยบายนโยบาย

โดยตรงโดยตรงโดยตรงโดยตรง บริษัทบริษัทบริษัทบริษัท เอสซีจีเอสซีจีเอสซีจีเอสซีจี เอสซีจีเอสซีจีเอสซีจีเอสซีจี เอสซีจีเอสซีจีเอสซีจีเอสซีจี ส่วนงานส่วนงานส่วนงานส่วนงาน การคิดราคาการคิดราคาการคิดราคาการคิดราคา
/ / / / อ้อมอ้อมอ้อมอ้อม ซิเมนต์ซิเมนต์ซิเมนต์ซิเมนต์---- เคมิคอลส์เคมิคอลส์เคมิคอลส์เคมิคอลส์ เปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์ อื่นอื่นอื่นอื่น

ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

((((ร้อยละร้อยละร้อยละร้อยละ)))) ก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้าง

SCG Plastics (China) Co., Limited 58
Nawacam Co., Ltd. 36
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47
บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 50
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 30
Binh Minh Plastics Joint Stock Company 19
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 20

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม -        -        46         -       -      อัตราดอกเบ้ีย
กู้ยืมเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมเงิน GTC Technology International, LP 25 ตามสัญญา
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ ที่ตกลงกัน

บริษัทร่วมได้รับบริษัทร่วมได้รับบริษัทร่วมได้รับบริษัทร่วมได้รับ 1,147     -        105      -       -      ค่าธรรมเนียม
การค้ําประกันการค้ําประกันการค้ําประกันการค้ําประกัน บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45 ตามสัญญา
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 39 ท่ีตกลงกัน

1111....3 3 3 3 บริษัทร่วมในเอสซีจี เปเปอร์บริษัทร่วมในเอสซีจี เปเปอร์บริษัทร่วมในเอสซีจี เปเปอร์บริษัทร่วมในเอสซีจี เปเปอร์

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม -        -        -      397       -      ราคาตลาด
ซื้อสินค้าซื้อสินค้าซื้อสินค้าซื้อสินค้า บริษัทสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จํากัด 48 เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ ราคาท่ีทํากับ

บุคคลภายนอก
1111....4 4 4 4 บริษัทร่วมในส่วนงานอื่นบริษัทร่วมในส่วนงานอื่นบริษัทร่วมในส่วนงานอื่นบริษัทร่วมในส่วนงานอื่น

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม 589        392        124      98         2           ราคาตลาด
ให้บริการให้บริการให้บริการให้บริการ บริษัทไอทีวัน จํากัด 20 เทียบเท่ากับ
แก่กลุ่มธุรกิจแก่กลุ่มธุรกิจแก่กลุ่มธุรกิจแก่กลุ่มธุรกิจ ราคาท่ีทํากับ

บุคคลภายนอก

บริษัทร่วมได้รับบริษัทร่วมได้รับบริษัทร่วมได้รับบริษัทร่วมได้รับ 1,044     65          -      -       5           ราคาตลาด
บริการ และอื่นๆบริการ และอื่นๆบริการ และอื่นๆบริการ และอื่นๆ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด 40 เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ ราคาท่ีทํากับ

บุคคลภายนอก

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม -        1,182     -      -       -      ราคาตลาด
ขายสินค้าขายสินค้าขายสินค้าขายสินค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด 40 เทียบเท่ากับ
ให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจ ราคาท่ีทํากับ

บุคคลภายนอก

บริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วมบริษัทร่วม -        105        -      26         -      ราคาตลาด
ซื้อสินค้าซื้อสินค้าซื้อสินค้าซื้อสินค้า บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จํากัด 40 เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด 30 ราคาที่ทํากับ

บริษัท นวโลหะไทย จํากัด 25 บุคคลภายนอก

2222. . . . รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการรายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการรายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการรายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการ
2222....1 1 1 1 บริษัทอื่นในส่วนงานอื่นบริษัทอื่นในส่วนงานอื่นบริษัทอื่นในส่วนงานอื่นบริษัทอื่นในส่วนงานอื่น

บริษัทอื่นได้รับบริษัทอื่นได้รับบริษัทอื่นได้รับบริษัทอื่นได้รับ -        123        5           -       347      ราคาตลาด
บริการ และอื่นๆบริการ และอื่นๆบริการ และอื่นๆบริการ และอื่นๆ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ ราคาท่ีทํากับ

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการ บุคคลภายนอก

บริษัทอื่นบริษัทอื่นบริษัทอื่นบริษัทอื่น -        2,827    -      -       -      ราคาตลาด
ขายสินค้าขายสินค้าขายสินค้าขายสินค้า บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 เทียบเท่ากับ
ให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจให้กลุ่มธุรกิจ นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ ราคาท่ีทํากับ

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการ บุคคลภายนอก

บริษัทอื่นบริษัทอื่นบริษัทอื่นบริษัทอื่น -        949        5           2            -      ราคาตลาด
ซื้อสินค้าซื้อสินค้าซื้อสินค้าซื้อสินค้า บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ ราคาท่ีทํากับ

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการ บุคคลภายนอก

มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ ((((ล้านบาทล้านบาทล้านบาทล้านบาท))))
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  105

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  106

งบการเงินรวมบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  108

งบการเงินบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)  188

งบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท

ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทําขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ว่าด้วยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงนิ 

ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและ            

ถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง      

เพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูส้อบบัญชีได้สอบทาน

และตรวจสอบงบการเงนิและแสดงความเหน็ในรายงานของผูส้อบบญัชี

อย่างไม่มีเงื่อนไข

 คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีกํากับดูแลและพัฒนาบรรษัท                

ภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและดํารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน เพ่ือให้มีความม่ันใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทาง

บัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการ          

ที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง       

คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ             

ทําหน้าที่กํากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน        

และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน            

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน      

และการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า           

งบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้อง             

ในสาระสําคัญแล้ว

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กานต์ ตระกูลฮุน

ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่
คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่ช่วยในการสอบทานให้บรษิทัมกีารกาํกบัดแูลกจิการอย่างเพียงพอ 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับ              
คณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบัน
ชั้นนําของต่างประเทศ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต และการเสนอแต่งต้ัง     
ผู้สอบบัญชีประจําปี  
 ในปี 2556 มีการประชุมทั้งส้ิน 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ
เข้าประชุมครบทุกคร้ัง นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
โดยสํานักงานตรวจสอบ (Quality Assurance Review – Internal 
Assessment) ซ่ึงผ่านการประเมินและเป็นไปตามแผนงานระยะ         
ปานกลาง Global Internal Audit Excellence การทบทวนและจัดทํา
นโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสเอสซีจีของบุคคลภายนอกโดยผ่านเว็บไซต์ของเอสซีจี 
สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2556 ดังน้ี
 1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานข้อมูลที่สําคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2556       
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทําตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting 
Standards -TFRS) ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) 
โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ รายการพิเศษ และได้รับ 
คําชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้อํานวยการสํานักงาน       
ตรวจสอบ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผย
หมายเหตปุระกอบในงบการเงนิ เป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบ                
งบการเงินดังกล่าวที่ผู ้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว             
ซึง่เป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มเีงือ่นไข นอกจากน้ี คณะกรรมการ           
ตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ เพ่ือปรกึษา
หารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสําคัญในการจัดทํางบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมท้ังพฤติการณอ์ันควรสงสัย
ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงในปี 2556 ผู้สอบบัญชี         
ไม่ได้มข้ีอสงัเกตทีเ่ป็นสาระสาํคญั และไม่พบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยั 
นอกจากนี ้ เพือ่ความมัน่ใจในเรือ่งการไม่พบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยั     
ดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจงึได้มมีตใิห้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เอสซีจีรายงานผลการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจาก
กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่าง ๆ ให้
คณะกรรมการตรวจสอ บทราบด้วย ซึง่ในปี 2556 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เอสซีจี รายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้ 
การจัดทาํงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั เช่ือถอืได้ โปร่งใส 
ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และสามารถตรวจสอบได้ 
 2. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ     
ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล
เอสซีจี พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการ         
ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้
พนกังานทกุระดบัมีจติสาํนกึในจรยิธรรมและคุณธรรมอย่างสมํา่เสมอ
และต่อเนื่อง ในปีนี้ เอสซีจียังคงมุ่งม่ันดําเนินธุรกิจตามแนวทาง          
การพฒันาอย่างยัง่ยนืภายใต้หลกับรรษทัภบิาล โดยการทบทวนจัดทาํ 
“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร และทําการ
ประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รปัชนัตามข้อกําหนดของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริตมีมติรับรองบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รปัชนั (Certified 
Company) เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 นอกจากน้ี คณะกรรมการ     
ตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการดาํเนนิธรุกิจอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะ
รายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รายงานของกรรมการทีเ่กีย่วข้อง พร้อมทัง้เปิดเผยให้ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาท่ีกําหนด
 อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซ่ึงผลสรปุอยูใ่น
เกณฑ์เป็นท่ีพึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ 
ความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบ
บัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานอ่ืน ๆ  การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน สํานกังาน
ตรวจสอบภายใน การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของ
สํานักงานตรวจสอบและเลขานุการ
 3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง        
ในปีนี้เอสซีจีได้ทบทวนการจัดต้ัง “คณะจัดการบริหารความเสี่ยง
เอสซีจ”ี (SCG Risk Management Committee) ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นประธานกรรมการ และคณะจัดการเอสซีจี 
เป็นกรรมการ เพ่ือพิจารณาโครงสร้างและอนุมัตินโยบาย กรอบการ
บริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังทบทวน 
ความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเส่ียงของเอสซีจีเป็นประจํา     
ทกุไตรมาส โดยมหีน่วยงาน Risk Management ทาํหน้าทีจ่ดัทาํรายงาน
ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงของเอสซีจ ีซึง่ฝ่ายจัดการเอสซีจี
ได้ว่าจ้างบริษัทท่ีปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหาร
ความเส่ียงท่ัวทัง้องค์กร (Enterprise Risk Management)  มีการจัดแบ่ง
ประเภทความเสี่ยงใหม่ (Risk Categories) กําหนดระดับความเสี่ยงท่ี
องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และได้มีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Culture)       
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ นอกจากน้ี  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง

ของทุกกลุ่มธุรกิจ ความเส่ียงของเหตุการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลง       
อย่างสําคัญของเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และความเสี่ยงจากการลงทุน
ในต่างประเทศ รวมท้ังความเส่ียงจากกรณีธุรกิจหยุดชะงักตาม       
หลักการท่ีกําหนดในคู่มือการบริหารความเส่ียงเป็นรายไตรมาส         
โดยพิจารณาปัจจัยเส่ียงท้ังปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิด  
ผลกระทบและการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรบัได้ รวมทัง้สอบทานสญัญาณเตือนภยัตามหลกัการทีก่าํหนดไว้
 4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบ
การควบคุมภายในท่ีสํานักงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือน     
และรายไตรมาส พบว่ามคีวามเพียงพอ เหมาะสมกับการดําเนินธรุกิจ
ของเอสซีจี และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า
จากการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมีผล 
กระทบต่องบการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการให้ความสําคัญในเรื่อง
ระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) มีการขยายผล
แนวคิด “SCG Business Self Audit” จากหลักการการประเมินการ
ควบคมุด้วยตนเองของธรุกิจมาสูก่ารตดิตามและตรวจสอบ (Monitor) 
ด้วยหน่วยธุรกิจเอง เพ่ือช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถประเมินความ
เสี่ยงล่วงหน้า และจัดทําแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบทั้ง Value 
Chain รวมท้ังเน้นการลดความเส่ียงของบริษทัทีล่งทนุในต่างประเทศ 
โดยจัดทําแนวปฏิบัติการควบคุมการปฏิบัติงาน (Guideline) ในเร่ือง 
Overseas Compliance Guideline เพื่อเสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน 
รวมท้ังแนวทางการป้องกันการทุจริตของระบบต่าง ๆ ในธุรกิจ 
สาํนกังานตรวจสอบได้ร่วมกบัหน่วยงาน Corporate IT & BCM ทําการ
ประเมินการควบคุมและกํากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ      
เอสซีจี (IT Governance) และนําผลสรุปมาวางแผนงานเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ได้ร่วมกับธุรกิจในเอสซีจีในการพัฒนา
รายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการใช้กํากับดูแลงานในความรับผิดชอบ และ            
ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนําประเด็นสําคัญที่ตรวจพบมาเป็น
กรณีศึกษาเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจ       
ร่วมกันในเร่ืองความเส่ียง ผลกระทบและการควบคุมภายในท่ีสําคัญ
ของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสํานักงาน       
ตรวจสอบเป็นประจําทกุปี ให้สอดคล้องกับความเส่ียงและสถานการณ์
ปัจจุบนัของเอสซีจ ี เพ่ือนาํมาใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ ในปีนี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบอนมุตัใิห้สาํนกังานตรวจสอบประเมนิคณุภาพงานตรวจสอบ
ภายในด้วยตนเอง (Quality Assurance Review – Internal Assessment)
เพ่ือเป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายในการเป็น Global Internal Audit 
Excellence โดยใช้แนวทางของ The Institute of Internal Auditor (IIA) 
สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบภายใน 
และ ISACA/COBIT สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยผลการประเมินคณุภาพงาน
ตรวจสอบภายในกับผู้มีส่วนได้เสียรวม 7 กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงประเมิน
มากกว่ามาตรฐานสากล IIA ที่กําหนดไว้เพียง 2 กลุ่ม สามารถผ่าน 
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 80 ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้      

สอบทานการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบตามแผนงานระยะ
ปานกลางและแผนงานประจําปีตามท่ีได้รบัอนุมตัแิล้ว พบว่าได้บรรลุ
ตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดไว้ สําหรับการพัฒนา
งานตรวจสอบน้ัน สํานักงานตรวจสอบเอสซีจี ได้ให้ความสําคัญทั้ง
การพัฒนาคนและเคร่ืองมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการ
ของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน        
และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับโลก และได้
ร่วมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในต่างประเทศเพื่อให้มี
แนวทางการตรวจสอบที่สอดคล้องกับเอสซีจี โดยริเร่ิมที่ประเทศ
อินโดนีเซีย และเวียดนาม และจะพัฒนาตอ่เนื่องไป 
 5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต ในปีนี้เอสซีจีได้       
เพิ่มการพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจีของ     
บุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนของพนักงาน และ 
ปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งสองระบบให้เชื่อมต่อกันได้ โดยสามารถ         
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.scg.co.th ตั้งแต่ปลายปี 2556 อนึ่ง ในปี 
2556 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนท่ีให้พนักงานมีส่วนร่วม     
ในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทําความผิด รวมท้ังสิ้น 10 เร่ือง ซ่ึงได้
ดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เป็นเรื่องที่เข้าข่ายทุจริต จํานวน 
2 เรื่อง ซึ่งมูลค่าการทุจริตไม่เป็นสาระสําคัญและได้นํามาปรับปรุง     
เพ่ือกําหนดแนวทางการป้องกันต่อไป นอกจากน้ี คณะกรรมการ     
ตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบการทุจริตเป็นรายเดือนและ
รายไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานมาตรการและการกําหนดแนวทาง      
เชงิป้องกันการทุจรติท่ีจะเกดิขึน้ได้ในระบบต่าง ๆ   การตรวจสอบการ
ทจุรติตามมาตรฐานการประเมนิความเสีย่ง และระเบยีบการสอบสวน
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 6. การพิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2557 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้รับการ
คดัเลอืกและแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัช ีเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2555 –  2557 
จากการพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด 4 ราย และพิจารณาผลการ           
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ 
ทกัษะความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกจิ
ในเอสซีจี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/
หรอื นางสาวสุรย์ีรตัน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขท่ี 4409 
และ/หรอื นางสาวพรทพิย์ รมิดสุติ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5565 
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจําปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 ของ
บริษัทเป็นเงิน 0.25 ล้านบาท รวมท้ังรับทราบค่าสอบบัญชีประจําปี
และรายไตรมาสของบรษิทัและบรษิทัย่อยและงบการเงนิรวมจาํนวน
เงิน 28.33 ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวม 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดย

ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
  

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวม และ

กระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 2826 
 

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

20 กุมภาพันธ์ 2557 
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จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

กานต์  ตระกูลฮุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 17,433,924            25,063,843            

เงินลงทุนชั่วคราว 9 6,984,018              7,676,825              

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 7 49,452,765            42,877,155            

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 146,427                 136,649                 

สินค้าคงเหลือ 8 55,556,928            48,890,393            

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,555,669              4,621,630              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 135,129,731          129,266,495          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 9 11,137,412            12,047,665            

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 74,842,728            64,963,620            

เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 10 4,345,624              611,342                 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 11 3,478,582              3,286,204              

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 142,667                 137,330                 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12 1,534,834              1,474,316              

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 183,589,084          165,291,891          

ค่าความนิยม 14 10,300,497            3,801,073              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 6,278,488              4,869,762              

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 4,603,933              4,301,372              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16 5,052,229              5,522,066              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 305,306,078          266,306,641          

รวมสินทรัพย์ 440,435,809          395,573,136          

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2556 2555

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 17 12,917,209            13,771,241            

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6 51,211,096            45,471,243            

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 18 5,859,427              5,218,306              

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 19 14,962,863            29,910,500            

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 88,093                   105,408                 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,596,077              2,304,102              

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,100,495              1,949,803              

รวมหนี้สินหมุนเวียน 89,735,260            98,730,603            

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิระยะยาว 18 26,928,417            30,297,537            

หุ้นกู้ 19 126,174,178          96,272,906            

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 2,773,342              2,472,467              

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 20 6,122,785              5,565,786              

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 21 1,679,722              1,111,178              

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 163,678,444          135,719,874          

รวมหนี้สิน 253,413,704          234,450,477          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 22 1,600,000              1,600,000              

ทุนที่ออกและชําระแล้ว 22 1,200,000              1,200,000              

กําไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

   ทุนสํารองตามกฎหมาย 23 160,000                 160,000                 

   ทุนสํารองทั่วไป 10,516,000            10,516,000            

ยังไม่ได้จัดสรร 156,030,435          137,500,107          

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น (6,114,683)             (6,190,001)             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 161,791,752          143,186,106          

ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 25,230,353            17,936,553            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 187,022,105          161,122,659          

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 440,435,809          395,573,136          

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

กานต์  ตระกูลฮุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

         

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการขาย 6 434,251,224          407,600,540          

ต้นทุนขาย 6 (363,096,020)         (353,695,396)         

กําไรขั้นต้น 71,155,204            53,905,144            

รายได้อื่น 6, 25 13,140,941            10,736,706            

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 84,296,145            64,641,850            

ค่าใช้จ่ายในการขาย 26 (15,598,200)           (15,844,930)           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 27 (24,434,400)           (20,672,705)           

รวมค่าใช้จ่าย (40,032,600)           (36,517,635)           

กําไรจากการดําเนินงาน 44,263,545            28,124,215            

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 6,546,316              1,560,598              

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 50,809,861            29,684,813            

ต้นทุนทางการเงิน 29 (8,193,177)             (6,320,793)             

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 42,616,684            23,364,020            

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30 (5,003,241)             (4,741,912)             

กําไรสําหรับปี 37,613,443            18,622,108            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 36,522,249            23,579,991            

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 1,091,194              (4,957,883)             

37,613,443            18,622,108            

 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 31 30.44                     19.65                     

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

         

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2556 2555

กําไรสําหรับปี 37,613,443            18,622,108            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (663,968)                (751,452)                

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 9 169,349                 820,605                 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 20 (27,727)                  (1,286,774)             

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 176,558                 (107,603)                

ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 30 3,656                     242,647                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (342,132)                (1,082,577)             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 37,271,311            17,539,531            

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 36,196,697            22,634,528            

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 1,074,614              (5,094,997)             

37,271,311            17,539,531            

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กําไรสะสม  

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนที่ออก ทุนสํารอง ทุนสํารอง

หมายเหตุ และชําระแล้ว ตามกฎหมาย ทั่วไป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 1,200,000       160,000          10,516,000     128,738,156    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 33 -                 -                 -                 (13,774,363)     

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (13,774,363)     

  การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย / ร่วม

การได้มาและการเพิ่มทุนซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

โดยอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญไม่เปลี่ยนแปลง -                 -                 -                 -                   

การได้มาและการเพิ่มทุนซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

โดยอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเปลี่ยนแปลง -                 -                 -                 -                   

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย / ร่วม -                 -                 -                 -                   

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (13,774,363)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรหรือขาดทุน -                 -                 -                 23,579,991      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                 -                 -                 (1,043,677)       

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                 -                 22,536,314      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,200,000       160,000          10,516,000     137,500,107    

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลง

ในส่วนได้เสีย

ผลกําไร ส่วนแบ่ง ในบริษัทย่อย / ร่วม

ผลต่างจาก จากการวัดมูลค่า กําไรขาดทุน ที่ไม่ได้ทําให้สูญเสีย รวมส่วน ส่วนได้เสีย

การแปลงค่า เงินลงทุน เบ็ดเสร็จอื่น การควบคุมหรืออิทธิพล ของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

งบการเงิน เผื่อขาย ในบริษัทร่วม อย่างมีนัยสําคัญ บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

(1,822,964)      1,495,903            (88,158)           -                                 140,198,937   22,769,628      162,968,565   

-                  -                      -                  -                                 (13,774,363)    (719,142)         (14,493,505)    

-                  -                      -                  -                                 (13,774,363)    (719,142)         (14,493,505)    

-                  -                      -                  (5,872,996)                     (5,872,996)      528,849           (5,344,147)      

-                  -                      -                  -                                 -                  452,215           452,215           

-                  -                      -                  (5,872,996)                     (5,872,996)      981,064           (4,891,932)      

-                  -                      -                  (5,872,996)                     (19,647,359)    261,922           (19,385,437)    

-                  -                      -                  -                                 23,579,991      (4,957,883)      18,622,108      

(631,568)         816,393               (86,611)           -                                 (945,463)         (137,114)         (1,082,577)      

(631,568)         816,393               (86,611)           -                                 22,634,528      (5,094,997)      17,539,531      

(2,454,532)      2,312,296            (174,769)         (5,872,996)                     143,186,106   17,936,553      161,122,659   
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หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลง

ในส่วนได้เสีย

ผลกําไร ส่วนแบ่ง ในบริษัทย่อย / ร่วม

ผลต่างจาก จากการวัดมูลค่า กําไรขาดทุน ที่ไม่ได้ทําให้สูญเสีย รวมส่วน ส่วนได้เสีย

การแปลงค่า เงินลงทุน เบ็ดเสร็จอื่น การควบคุมหรืออิทธิพล ของผู้ถือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจ รวมส่วน

งบการเงิน เผื่อขาย ในบริษัทร่วม อย่างมีนัยสําคัญ บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

(2,454,532)      2,312,296            (174,769)         (5,872,996)                     143,186,106   17,936,553      161,122,659   

-                  -                      -                  -                                 (17,922,013)    (722,536)         (18,644,549)    

-                  -                      -                  -                                 (17,922,013)    (722,536)         (18,644,549)    

-                  -                      -                  330,962                          330,962           5,510,709        5,841,671        

-                  -                      -                  -                                 -                  1,431,013        1,431,013        

-                  -                      -                  330,962                          330,962           6,941,722        7,272,684        

-                  -                      -                  330,962                          (17,591,051)    6,219,186        (11,371,865)    

-                  -                      -                  -                                 36,522,249      1,091,194        37,613,443      

(639,742)         160,213               223,885           -                                 (325,552)         (16,580)           (342,132)         

(639,742)         160,213               223,885           -                                 36,196,697      1,074,614        37,271,311      

(3,094,274)      2,472,509            49,116             (5,542,034)                     161,791,752   25,230,353      187,022,105   

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กําไรสะสม  

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนที่ออก ทุนสํารอง ทุนสํารอง

หมายเหตุ และชําระแล้ว ตามกฎหมาย ทั่วไป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 1,200,000       160,000          10,516,000     137,500,107    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 33 -                 -                 -                 (17,922,013)     

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (17,922,013)     

  การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย / ร่วม

การได้มาและการเพิ่มทุนซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

โดยอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญไม่เปลี่ยนแปลง -                 -                 -                 -                   

การได้มาและการเพิ่มทุนซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

โดยอํานาจควบคุมหรืออิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญเปลี่ยนแปลง -                 -                 -                 -                   

รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย / ร่วม -                 -                 -                 -                   

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (17,922,013)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรหรือขาดทุน -                 -                 -                 36,522,249      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                 -                 -                 (69,908)            

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                 -                 36,452,341      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,200,000       160,000          10,516,000     156,030,435    

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 37,613,443            18,622,108            

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 15,717,615            14,046,560            

ดอกเบี้ยรับ (1,048,268)             (1,327,944)             

ดอกเบี้ยจ่าย 7,503,526              7,408,826              

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น (49,778)                  (195,492)                

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 35,101                   14,485                   

รายได้เงินปันผล (4,893,978)             (4,414,227)             

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 754,533                 742,944                 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (6,546,316)             (1,560,598)             

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,003,241              4,741,912              

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน และอื่นๆ (2,261,316)             (674,209)                

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 51,827,803            37,404,365            

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (1,132,559)             (3,798,064)             

สินค้าคงเหลือ (4,460,030)             (6,436,544)             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (479,239)                (371,546)                

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (12,993)                  357,451                 

สินทรัพย์ดําเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ (6,084,821)             (10,248,703)           

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2556 2555

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 2,446,500              7,605,363              

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (81,185)                  329,027                 

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน (329,848)                (416,368)                

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 247,564                 193,151                 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ 2,283,031              7,711,173              

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 48,026,013            34,866,835            

จ่ายภาษีเงินได้ (5,491,330)             (6,685,751)             

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 42,534,683            28,181,084            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 1,100,043              1,432,389              

รับเงินปันผล 7,648,884              9,002,191              

เงินลงทุนชั่วคราว 701,631                 (413,612)                

เงินลงทุนเผื่อขาย (11,582,711)           (14,026,993)           

เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทอื่น (11,049,588)           (12,472,418)           

เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย 5 (7,726,168)             (4,427,948)             

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน 13,249,707            29,235,890            

จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน (10,656)                  (816,413)                

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (28,964,589)           (17,937,839)           

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 177,461                 242,142                 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,747,719)             (453,078)                

รับชําระจากเงินให้กู้ยืม (เงินให้กู้ยืม) แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (2,367)                    188,940                 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (455,934)                (305,346)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (38,662,006)           (10,752,095)           

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: พันบาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืม

จ่ายดอกเบี้ย (7,642,933)             (7,326,710)             

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (2,940,724)             (6,290,930)             

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (79,154)                  12,001                   

เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว 8,398,285              7,865,725              

เงินสดจ่ายชําระหนี้สินระยะยาว (10,675,115)           (5,406,228)             

เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (678,855)                (529,025)                

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 44,921,595            56,409,849            

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ (29,967,960)           (39,977,162)           

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ 1,335,139              4,757,520              

จ่ายเงินปันผล

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (17,922,013)           (13,774,363)           

จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (746,989)                (688,117)                

รวมจ่ายเงินปันผล (18,669,002)           (14,462,480)           

การได้มาและการเพิ่มทุนซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 5,831,267              (5,339,992)             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (11,502,596)           (15,044,952)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (7,629,919)             2,384,037              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 25,063,843            22,679,806            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 17,433,924            25,063,843            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้คงค้างที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,406,710              265,399                 

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 

1  ข้อมูลทั่วไป 122 
2  เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 127 
3  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี 128 
4  นโยบายการบญัชทีี่สาํคัญ 130 
5  การซื้อธุรกจิและการเปลี่ยนแปลงสถานะเปน็บรษิัทย่อย 141 
6  รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 148 
7  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  152 
8  สินคา้คงเหลือ  153 
9  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 154 

10  เงินลงทุนในบรษิัทร่วมและกิจการที่ควบคุมรว่มกัน 155 
11  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 158 
12  อสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ 159 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบการเงินรวมนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับ

อนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 

 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2518 

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เปเปอร์ 

รายละเอียดบริษัทย่อยที่มีผลการดําเนินงานเป็นสาระสําคัญที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมมีดังต่อไปนี้ 

สัดสว่น

การถือหุ้น 

สัดสว่น 

การถือหุ้น 

โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เอสซีจ ีซิเมนต-์ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง เอสซีจ ีซิเมนต-์ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง 

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด 100 PT CPAC Surabaya

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ่สรา้ง จํากัด 100  (จดทะเบียนในประเทศอนิโดนีเซีย) 100 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย) จํากัด 100 บริษัทคิวมิกซ์ซัพพลาย จํากัด 100 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด 100 CPAC Lao Co., Ltd. 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากดั 100  (จดทะเบียนในประเทศลาว) 100 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด 100 CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd. 

บริษัทสยามมอร์ตาร์ จํากัด 100   (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100 

บริษัทสยามปนูซิเมนต์ขาว จํากัด 100 Cementhai Building Materials (Singapore) Pte. Ltd. 

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 100   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 100 

บริษัทอนุรักษพ์ลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด 100 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด 100 

บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จํากัด 100 บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากดั 100 

บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากดั 100 บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด 100 

บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด 100 บริษัทกระเบื้องทพิย์ จํากัด  100 

PT Pion Quarry Nusantara บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด 100 

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จํากัด 100 

PT SCG Pipe and Precast Indonesia บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 100 

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จํากัด 100 

PT Semen Lebak บริษัทซิเมนต์ไทยโฮมเซอร์วสิ จํากดั 100 

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 บริษัทเจมาโก จํากัด 100 

PT SCG Readymix Indonesia Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.  

  (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 100 

 

 สัดสว่น 

การถือหุ้น 

 สัดสว่น 

การถือหุ้น 

 โดยตรง/อ้อม  โดยตรง/อ้อม 

 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

เอสซีจ ีซิเมนต-์ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง   เอสซีจ ีซิเมนต-์ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง   

บริษัทยิปซัมซิเมนต์ไทย จาํกัด   100 SCG Singapore Trading Pte. Ltd.  

บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด   100    (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 100 

Cementhai Ceramic (Singapore) Pte. Ltd.   SCG Trading Australia Pty. Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์)  100    (จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย)     100 

Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.  SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)  100    (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100 

PT SCG Lightweight Concrete Indonesia  SCG Trading Vietnam Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 

Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.   SCG Trading Lao Co., Ltd.  

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)  100    (จดทะเบียนในประเทศลาว) 100 

บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากดั  100 SCG Trading USA Inc.  

บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) 100 

บริษัทไทยเซรามิคโฮลดิ้ง จํากัด  100 PT SCG Trading Indonesia     

SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 

   (เดิมชื่อ “CPAC Monier Vietnam Co., Ltd.”)   SCGT Malaysia Sdn. Bhd.  

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100    (จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย) 100 

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบวิชั่น จํากัด  100 CPAC Monier Philippines, Inc.  

บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 100 

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด   บริษัทโมเนียร์ รฟูฟิ่ง จํากัด 100 

   (เดิมชื่อ “เอสซีจี เน็ตเวริ์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด”) 100 Buu Long Industry & Investment Joint Stock Company  

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส ์แมเนจเม้นท ์จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)   99 

บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วสิเซส จํากัด  100 PT KIA Serpih Mas  

บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จํากัด   100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 97 

บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จํากัด   100 PT KIA Keramik Mas  

บริษัทเอสซีจี สกิลส ์ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 96 

Keating Capital Partners Pte. Ltd.    PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.  

   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 96 

Kitchener Limited   PT Semen Jawa   

   (จดทะเบียนในประเทศจีน)  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  95 

SCG Trading Hong Kong Limited    Kampot Cement Co., Ltd.   

   (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 94 

SCG Marketing Philippines Inc.  บริษัทสยามซานิทารฟีิตติ้งส์ จํากดั 91 

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)  100 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.  

SCG Trading Philippines Inc.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91 

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์)     100 บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด 90 
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สัดสว่น

การถือหุ้น  

สัดสว่น 

การถือหุ้น 

โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เอสซีจ ีซิเมนต-์ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง เอสซีจ ีซิเมนต-์ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง

PT Tambang Sement Sukabumi Prime Phong Dien Joint Stock Company

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 90   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 77

The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. Prime Dai Thinh Joint Stock Company

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 88   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 77

Prime Group Joint Stock Company Prime Dai Loc Joint Stock Company

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 85   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 76

Prime Trading, Import and Export One Member CPAC Monier (Cambodia) Co., Ltd.

   Limited Liability Company  (จดทะเบียนในประเทศกัมพชูา) 75

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 85 บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี ่จํากัด (มหาชน) 75

Prime Materials Company Limited SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 85   (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 75

Ceramic Research Institution Prime Dai An Joint Stock Company

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 85   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 75

Prime International Im-Ex & Servicing Prime Hop Thinh Joint Stock Company

   Trading Co., Ltd.   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 72

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 85 บริษัทสยามซานิทารีแวร ์จํากัด 71

Prime Ngoi Viet Joint Stock Company บริษัทสยามซานิทารีแวรอ์ินดัสทร ีจํากัด 71

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 85 บริษัทสยามซานิทารีแวรอ์ินดัสทรี (หนองแค) จํากัด 71

Prime Pho Yen Joint Stock Company Prime Tien Phong Joint Stock Company

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 85   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 71

Prime Yen Binh Joint Stock Company MAWLAMYINE CEMENT LIMITED

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 85  (จดทะเบียนในประเทศพม่า) 70

Prime Truong Xuan Joint Stock Company CPAC Cambodia Co., Ltd.

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 85   (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 69

Prime Mineral Joint Stock Company บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) 68

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 85 บริษัทคิว-คอน อีสเทอร์น จํากัด 68

บริษัทสระบรุีรัชต์ จํากัด  83 Prime Hoa Cuong Joint Stock Company

Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 65

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 83 Prime Industrial Joint Stock Company

PT Surya Siam Keramik    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 65

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 80 Prime Vinh Phuc Joint Stock Company

Myanmar CPAC Service Co., Ltd.   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 65

   (จดทะเบียนในประเทศพม่า) 80 Siam Cement Myanmar Trading Ltd.

Prime Dai Viet Joint Stock Company   (จดทะเบียนในประเทศพม่า) 60

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 77 Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.

Prime Thein Phuc Joint Stock Company   (จดทะเบียนในประเทศจีน) 55

   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 77 บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด 54

 สัดสว่น 

การถือหุ้น 

 สัดสว่น 

การถือหุ้น 

 โดยตรง/อ้อม  โดยตรง/อ้อม 

 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

เอสซีจ ีซิเมนต-์ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง  เอสซีจ ีซิเมนต-์ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง  

บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด 51 Kampot Land Co., Ltd.  

PT Siam-Indo Gypsum Industry     (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)  48 

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  50 Prime Dai Quang Joint Stock Company  

PT Siam-Indo Concrete Products     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 48 

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  50 Prime Hao Phu Joint Stock Company  

SCG Trading Emirates L.L.C.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 43 

   (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอาหรับเอมิเรตส์)  49   

    

เอสซีจ ีเคมิคอลส ์  เอสซีจ ีเคมิคอลส ์  

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด  100 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด  91 

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด  100 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด  91 

บริษัทเอสซีจี พลาสติกส ์จํากัด  100 บริษัทนวอินเตอร์เทค จํากัด  91 

บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส ์จํากัด  100 Chemtech Co., Ltd.   

บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบาํรุง จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  91 

บริษัทโปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จํากัด  100 บริษัทโทเทิลแพลนท์เซอร์วสิ จํากดั  91 

บริษัทอาร ์ไอ แอล 1996 จํากัด  100 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จํากดั 87 

บริษัทเท็กซ์พลอร ์จํากัด 100 บริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด 82 

บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากดั  100 Minh Thai House Component Co., Ltd.  

SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 73 

   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 100 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด 67 

Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.   บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากัด   67 

   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์)  100 Rayong Olefins (Singapore) Pte. Ltd.   

Hexagon International, Inc.     (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์)  67 

   (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา) 100 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.  

C4 Holding Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 66 

   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 100 Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte. Ltd.  

PT TPC Indo Plastic & Chemicals     (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์)  65 

   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  96 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.  

บริษัทระยองไปป์ไลน ์จํากัด 92    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  63 

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)  91 บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด ์เคมิคอลส ์จํากัด  54 

บริษัททีพีซี เพสต์ เรซิน จํากัด  91 บริษัทโฟลว์แล็บ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด                              51 
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สัดสว่น

การถือหุ้น  
สัดสว่น 

การถือหุ้น
 โดยตรง/อ้อม โดยตรง/อ้อม

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)

เอสซีจ ีเปเปอร ์ เอสซีจ ีเปเปอร์

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 98 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 85

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากดั 98 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 69

บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) 98 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแกน่ จํากัด  69

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด 98 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด 69

United Pulp and Paper Co., Inc. Vina Kraft Paper Co., Ltd. 

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 98   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69

Paperlink Inter-Trade Corporation TCG Rengo (S) Limited 

   (จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์) 98   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 69

บริษัทสยามเซลลูโลส จํากัด 98 New Asia Industries Co., Ltd. 

บริษัทอินโฟเซฟ จํากัด  98  (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69

บริษัทสยามฟอเรสทร ีจํากัด 98 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.

บริษัทพนสันิมิต จํากัด 98  (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69

บริษัทไทยพนาสณฑ์ จํากัด 98 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.

บริษัทไทยพนาดร จํากัด 98   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69

บริษัทไทยพนาราม จํากัด 98 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.

บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จํากัด 98   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69

บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด 98 PT Primacorr Mandiri

บริษัทไทยพนาบูรณ์ จํากัด 98   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 62

บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด 98 บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด 52

บริษัทฟินคิซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) 98 บริษัทโอเรียนทค์อนเทนเนอร์ จํากดั 52

บริษัทฟินคิซ ยูทิลิตี้ จํากัด 98 บริษัทตะวนันาบรรจุภัณฑ์ จํากัด 50

บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร ์จํากัด 98 บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) 49

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 98 บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จํากัด 25

 

ส่วนงานอื่น  ส่วนงานอื่น

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด 100 บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด 100 

บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จํากัด (มหาชน) 100 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.   

บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จํากดั  100   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์) 100 

บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วสิเซส จํากัด 100 PT SCG Indonesia

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด 100   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 

บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด 100 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร ์เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 50

 

 

 

รายละเอียดบริษัทย่อยที่ไม่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสําคัญหรืออยู่ระหว่างการชําระบัญชี ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมมีดังนี้ 

 สัดสว่น

การถือหุ้น 

 สัดสว่น 

การถือหุ้น 

 โดยตรง/อ้อม  โดยตรง/อ้อม 

 (ร้อยละ)  (ร้อยละ) 

บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (ภาคใต้) จํากัด 100 SCG Corporation S.A.  

บริษัทเอสซีจี โฮลดิ้ง จํากัด  100   (จดทะเบียนในประเทศปานามา)  100 

บริษัทนวโลหะบางปะกง จาํกัด  100 SCG Trading (Jordan) L.L.C.  

บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด  100   (จดทะเบียนในประเทศจอร์แดน)     100 

บริษัทเหล็กสยาม จํากัด   100 บริษัทสยาม ทีพซีี จํากัด  96 

บริษัทท่อธารา จํากัด  100 Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.   

บริษัทซิเมนต์ไทยแมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จํากัด   100   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร์)  96 

บริษัทสยามนวภัณฑ์ จํากัด   100 Myanmar CPAC Trading Co., Ltd.   

บริษัทสยามพาราฟนิส ์จํากัด  100   (จดทะเบียนในประเทศพม่า)  70 
 

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2555 อย่างมีสาระสําคัญ  

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นใน Prime Group Joint Stock Company ซึ่งจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม บริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด 

และบริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย PT Primacorr Mandiri ซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด และ

บริษัทโมเนียร์ รูฟฟิ่ง จํากัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยได้นํางบการเงินของบริษัทดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

ในปี 2556 ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

ของกลุ่มบริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่อง 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 12  ภาษีเงนิได้

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 21 (ปรับปรงุ 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 8 ส่วนงานดําเนนิงาน

ประกาศสภาวิชาชพีบัญชี ฉบบัที่ 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชีพบัญชีข้างต้นนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3  
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินใหม่บางฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และ

ไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินรวมนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ดังต่อไปนี้ 

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กําหนดไว้  

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   

งบการเงินรวมนีจ้ัดทาํและแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงินบาทซึ่งเปน็สกลุเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด

มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

(ง) การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ 

ในการจัดทํางบการเงนิรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และ

ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก

ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบสําคัญต่อการรับรู้

จํานวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ 

หมายเหตุ 5 การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย

หมายเหตุ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ

 และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งรวมค่าความนิยม

หมายเหตุ 15, 30 การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

หมายเหตุ 20 อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน และ

อัตรามรณะ 

หมายเหตุ 35 ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 

(ก) ภาพรวม 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังที่กล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้ 

การบัญชีภาษีเงินได้ 

การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

การนําเสนอข้อมูลตามส่วนงาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข) ถึง 3 (ง) 

สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 

(ข) การบัญชีภาษีเงินได ้

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือต้องจ่าย

ในอนาคตตามลําดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้

อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 )ณ(  

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 

ซึ่งไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 

(ค) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆ ที่ใช้ในการ

ดําเนินงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กําหนดให้กิจการระบุสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและแปลงค่ารายการที่เป็นสกุลต่างประเทศให้เป็น

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าว ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

ได้ให้คํานิยามสําหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ 

ผู้บริหารกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้น การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 

(ปรับปรุง 2552) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท 

(ง) การนาํเสนอข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 

ซึ่งนโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลส่วนงานดําเนินงานและนโยบายการบัญชีเดิมนั้นได้อธิบายในย่อหน้าถัดไป 

กลุ่มบริษัทได้ปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานของปี 2555 ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมของปี 2556 ของกลุ่มบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์

ในการให้ข้อมูลเปรียบเทียบ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบเพยีงการเปดิเผยข้อมูลเท่านัน้และไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 นําเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการเปลี่ยนแปลง

การนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนงานอ้างอิงจากข้อมูลภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจ

สูงสุดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ําเสมอ เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงานและเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้

ส่วนงานดังกล่าว ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทนําเสนอข้อมูลส่วนงานตามส่วนงานธุรกิจตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 14 เรื่อง การเสนอ

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

การเปลี่ยนแปลงการนําเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานนี้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อข้อมูลส่วนงานที่เคยนําเสนอใน

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 
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นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษัทประกอบด้วย งบการเงินของกลุ่มบริษัท และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

รายการที่มีนัยสําคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวมแล้ว 

บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงาน เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของ

บริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้

ถูกเปลี่ยนตามความจําเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับกลุ่มบริษัท 

ผลขาดทุนในบริษัทย่อยจะต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม แม้ว่าการปันส่วนดังกล่าวจะทําให้ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อํานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีอํานาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย

ทางการเงินและการดําเนินงาน แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่

เมื่อกลุ่มบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง 50 

กิจการที่ควบคุมร่วมกันเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้ในสัญญา และได้รับ

ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินและการดําเนินงาน   

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ซึ่งรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน 

รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ 

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุม

ร่วมกันตามวิธีส่วนได้เสีย ภายหลังจากการปรับปรุงรายการเพื่อให้เป็นนโยบายการบัญชีเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นับจากวันที่มี

อิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือมีส่วนร่วมในการควบคุม จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญหรือมีส่วนร่วมในการควบคุมสิ้นสุดลง 

เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันส่วนจากบริษัทร่วมหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีจํานวนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทที่ไปลงทุนนั้น 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมี

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชําระภาระผูกพันของบริษัทร่วมหรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

การสูญเสียอํานาจควบคุม  

เมื่อมีการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม และ

องค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอํานาจควบคุม

ในบริษัทย่อยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่

สูญเสียอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยู่กับ

ระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่  

 

 

การรวมธุรกิจ  

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรม

ของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริษัทต้องนําสทิธิในการออกเสียงที่เกดิขึ้นมารวมในการพิจารณา วันที่ซื้อ

กิจการ คือ วันที่อํานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุม

จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ค่าความนิยมวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จํานวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ

หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ 

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ รวมมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสีย

ในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของ

โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ 

หนี้สินที่อาจเกดิขึ้นของบริษัทที่ถกูซื้อทีร่ับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เปน็หนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต 

และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ 

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมตามสัดส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

และค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน 

และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญ

ต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินใน

งบกระแสเงินสด 

(ค) ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ 

ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 

(ง) สินค้าคงเหลือ 

กลุ่มบริษัทตีราคาสินค้าคงเหลือในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า ต้นทุนของสินค้าคํานวณโดยใช้วิธี

ดังต่อไปนี้ 

สินคา้สาํเร็จรปู - ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจรงิ) 

สินคา้ซื้อมาเพื่อขาย - ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย 

สินคา้ระหว่างผลิต - ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ  

     ต้นทุนแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปร 

วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุของใช้สิน้เปลืองและอื่นๆ - ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย 
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ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละ

รายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 - 20 ปี 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5 - 40 ปี 

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป 

(ช) สัญญาเชา่ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืนซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน สิ่งตอบแทนจากการขาย

ที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นรายได้โดยทันที แต่กลุ่มบริษัทบันทึกรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีและทยอยตัด

ตลอดอายุของสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมด้วยจํานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า 

ค่าเช่าที่จ่ายชําระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่ไปลดเงินต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ 

ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม

ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อม

จะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สําหรับเครื่องมือ

ที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็น

ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายกับ

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธเิป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน  

สินทรัพย์ที่เช่า 

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า

ทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทําสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบัน

ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ค่าเช่าที่ชําระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับ

ยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 

 

 

ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน 

ในกรณีของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม 

โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนการผลิตสินค้านั้น

ให้เสร็จและต้นทุนที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสินค้าได้ 

(จ) เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน บันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ

แสดงในมูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดและแสดงในราคาทุน

ตัดจําหน่ายหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่าย

โดยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบกําหนด

จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่

ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุน

จากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้

ผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในกาํไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย

จะบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

การจําหน่ายเงินลงทุน 

เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา

หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจําหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่เพียงบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่

ใช้วธิีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก  

(ฉ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของ

มูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการ หรือ

ใช้ในการบริหารงาน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวมต้นทุนวัตถุดิบ 

ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกู้ยืม 
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การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูก

จัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง 

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น

ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุงที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ค่าเสื่อมราคา 

ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่น

ที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

สว่นปรับปรุงที่ดิน 5 - 33 ปี 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  

-   เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 5 - 30 ปี 

-   เอสซีจี เคมิคอลส์ 5 - 30 ปี 

-   เอสซีจี เปเปอร์ 20 - 30 ปี 

-   ส่วนงานอื่น 5 - 40 ปี 

เครื่องจักรและอุปกรณ์  

-   เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 4 - 20 ปี 

-   เอสซีจี เคมิคอลส์ 5 - 25 ปี 

-   เอสซีจี เปเปอร์ 3 - 20 ปี 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 3 - 20 ปี 

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใชส้าํนักงาน 2 - 20 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉพาะบริษัทย่อย 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 

ตัดค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ โดยใช้วิธีและระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) 

   วิธีคิดคา่เสื่อมราคา 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 - 30 ปี วิธีเสน้ตรง 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง    

- ได้มาก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2545 30 ปี วิธีกองทนุจม 

- ได้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 20, 25, 30 ปี วิธีเสน้ตรง 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 15 ปี วิธีกองทนุจม 

เครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วน 5 - 25 ปี วิธีเสน้ตรง 

ยานพาหนะ 5 ปี วิธีเสน้ตรง 

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใชส้าํนักงาน 3, 5 ปี วิธีเสน้ตรง 

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 

   วิธีคิดคา่เสื่อมราคา 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 - 20 ปี วิธีเสน้ตรง 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 20 ปี วิธีเสน้ตรง 

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต   

- โรงงานกาญจนบุร ี ตามประมาณการกําลังการผลิต 1.92 ล้านตัน 

- โรงงานปราจีนบุร ี ตามประมาณการกําลังการผลิต 5.25 ล้านตัน 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 15 ปี วิธีเสน้ตรง 

ยานพาหนะ 5 ปี วิธีเสน้ตรง 

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง 5, 10 ปี วิธีเสน้ตรง 

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการใช้วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ต่างกันดังกล่าวไม่เป็นสาระสําคัญต่องบการเงินรวม 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

ของสินทรัพย์ที่เช่าจะเป็นวิธีการเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุง

ตามความเหมาะสม 

(ฌ) ค่าความนยิมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

ค่าความนิยม 

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุน

จากการด้อยค่าสะสม การบัญชีสําหรับตราสารทุนด้านผู้ลงทุนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมให้รวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของ

เงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ

เงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
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รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การสํารวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้าน

เทคนิค รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ขั้นตอนพัฒนาเกีย่วข้องกบัแผนงานหรือการออกแบบสาํหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่ายที่

เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือ

กระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้าซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจ

และมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนํามาใช้เพื่อทําให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนําสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้ 

รายจ่ายในการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนสําหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียม

สินทรัพย์เพื่อให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ และต้นทุนการกู้ยืมสามารถนํามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของ

สินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์จํากัดแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เปน็สนิทรพัย์เมื่อกอ่ให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถ

ระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ค่าตัดจําหน่าย 

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคต

จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจําหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้ 

ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ ตามอายุสัญญา

ค่าลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์ 3 - 20 ปี

อื่นๆ 2 - 20 ปี

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุง

ตามความเหมาะสม  

(ญ) การด้อยค่า 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ 

ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์ จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

ของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์

ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน

ของสินทรัพย์หักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน 

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย คํานวณ

โดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง สําหรับลูกหนี้

ระยะสั้นไม่มีการคิดลด 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสด

ที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้

ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ 

การกลับรายการด้อยค่า 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการ

เพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหาก

มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียง

เท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ่ง

ไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 

(ฎ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

โครงการสมทบเงินเป็นผลประโยชน์ประเภทหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจํานวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยก

ต่างหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม 

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงนิจะถูกรับรู้เปน็คา่ใช้จ่ายผลประโยชนข์องพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา

ที่พนักงานได้ทํางานให้กับกิจการ  

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ 

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้เป็นผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท

จากโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจาก

การทํางานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 

ทั้งนี้ได้สุทธิจากต้นทนุบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ โดยใช้อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทและ

มีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย 
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การคํานวณจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการในอดีตของ

พนักงานรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ที่เป็น

สิทธิขาดจะรับรู้เปน็ค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนทันที  

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ในกําไรหรือขาดทุน  

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทํางาน

ของพนักงานในปีปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดเป็นอัตรา 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท

โดยคํานวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้

ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

การคํานวณจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ 

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระสําหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกําไร หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพัน

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้

สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน 

ประมาณการหนี้สินจะรบัรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผล

มาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง

ถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลด

ในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง

ที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 

(ฑ) รายได้ 

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณซื้อที่กิจการกําหนด 

การขายสินค้าและให้บริการ 

รายได้จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสําคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว 

และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสําคัญในการได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากการขายสินค้าและให้บริการนั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วตามขั้นความสําเร็จ

ของรายการ 

 

 

 

 

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

ในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับเงินปันผล 

รายได้ค่าธรรมเนียม 

รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามที่กําหนดในสัญญา 

(ฒ) ค่าใช้จ่าย 

สัญญาเช่าดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเชา่ดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทนุโดยวิธเีส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า

จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน

การปรับค่าเช่า 

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปและ

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา

ผลตอบแทนที่แท้จริง 

ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

กลุ่มบริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจํานวนหนึ่งที่เข้าหลักเกณฑ์เพื่อการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน พนักงานที่เห็นชอบ

กับข้อเสนอจะได้รับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุด จํานวนปีที่ทํางานหรือจํานวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณ

ตามปกติ กลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 

(ณ) ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่ต้องเสียภาษี 

โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ

รายการในปีก่อนๆ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและ

จํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้

ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบ

ต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันหาก
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เป็นไปได้ว่าจะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว

เมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท

คาดวา่จะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ หรือจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี

ที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชําระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่าย

เพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี 

และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่าย

ชําระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน

เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

(ด) เงินตราต่างประเทศ  

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็น

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชี

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งแสดงในมูลค่ายุติธรรมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการ

พิจารณามูลค่ายุติธรรม 

หน่วยงานในต่างประเทศ 

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสําหรับรายการซื้อที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันสิ้นงวดสําหรับรายการซื้อที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556  

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถวัเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่เกิดรายการ 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการองค์ประกอบอื่นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

เมื่อมีการชําระหนี้รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่า

จะมีแผนการชําระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชําระเงินในอนาคตอันใกล้ ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการ

ทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

และแสดงเป็นรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

(ต) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า 

ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้  

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัทได้ใช้

เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชี

เดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ทําประกันความเสี่ยงไว้  

(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ 

ผลการดําเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจาก

ส่วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

 

ปี 2556 

การซื้อธุรกิจ 

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเข้าซื้อหุ้นทุนร้อยละ 85 ใน Prime Group Joint Stock Company (หรือ Prime Group) ซึ่งมีบริษัทย่อย

ทั้งหมด 24 บริษัท ที่ประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องเซรามิกชั้นนําในประเทศเวียดนาม เป็นจํานวนเงิน 5,215 ล้านบาท 

เอสซีจี เปเปอร์เข้าซื้อหุ้นทุนร้อยละ 75 ในบริษัทไดน่า แพคส์ จํากัด (หรือ Dyna) และบริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด 

(หรือ Orient) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นจํานวนเงิน 286 ล้านบาท 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 เอสซีจี เปเปอร์ได้เข้าซื้อหุ้นทุนร้อยละ 90 ใน PT Primacorr Mandiri (หรือ Primacorr) ซึ่งประกอบธุรกิจ

ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย เป็นจํานวนเงิน 303 ล้านบาท 

การซื้อธุรกิจนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งกําหนดให้บันทึก

สินทรัพย์ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจในมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถ้ามี) การประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของ Prime Group, Dyna, Orient และ Primacorr ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจึงได้ปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา

ของบริษัทดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว 

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจจํานวน 45 ล้านบาท ซึ่งได้ถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารใน

งบกําไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษัท 
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สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

 

กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนการวัดมูลค่ายุติธรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจ หากได้รับ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกจิ กลุ่มบริษัทจะทําการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

ดังกล่าวหรือรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเพิ่มเติม ซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้สินดังกล่าวมีอยู่แล้ว ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กรณีดังกล่าวการบันทึกบัญชี

เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 กลุ่มบริษัทได้นํางบการเงินของกลุ่มบริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด (หรือ SSW) และบริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ 

จํากัด (หรือ SSF) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ําและอุปกรณ์ ในประเทศไทย มาจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากร้อยละ 36 และ 45 

เป็นร้อยละ 71 และ 91 ตามลําดับ ทําให้กลุ่มบริษัทเริ่มมีอํานาจควบคุมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ

บริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 โดยการทําธุรกรรมครั้งนี้มีมูลค่า 2,597 ล้านบาท และได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของเงินลงทุนใน SSW และ SSF ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 

  

 

หน่วย: ล้านบาท

Prime

Group Dyna Orient Primacorr รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 34             2               24             -              60             

ลูกหนี้การค้า 183           240           133           66             622           

สินค้าคงเหลือ 1,323        20             32             61             1,436        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 420           1               1               3               425           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,644        127           377           189           3,337        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15             -              -              -              15             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 69             3               14             1               87             

เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย (1,666)      (312)         (389)         (81)           (2,448)      

เจ้าหนี้การค้า (280)         (30)           (175)         (37)           (522)         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (409)         (10)           (6)             (16)           (441)         

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (6)             (1)             (1)             -              (8)             

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ 2,327        40             10             186           2,563        

บวก ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม (360)       51           88           52           (169)         

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (485)       (23)         (25)         (24)         (557)         

สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 1,482        68             73             214           1,837        

ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ 3,733        47             98             89             3,967        

สิ่งตอบแทนที่โอนใหท้ั้งหมด 5,215        115           171           303           5,804        

เงินสดที่ได้รับ (34)           (2)             (24)           -              (60)           

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ 5,181        113           147           303           5,744        

หัก เงินลงทุนค้างจ่าย และเงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะ (451)         

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิในปี 2556 5,293        

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 กลุ่มบริษัทได้นํางบการเงินของบริษัทโมเนียร์ รูฟฟิ่ง จํากัด (หรือ MRC) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้อง

หลังคาดินเผาในประเทศไทย มาจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัทถือหุ้น

บริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากร้อยละ 25 เป็นถือหุ้นทั้งหมด ทําให้กลุ่มบริษัทเริ่มมีอํานาจควบคุมในการกําหนด

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2556 โดยการทําธุรกรรมครั้งนี้มีมูลค่า 37 ล้านบาท 

และได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน MRC ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย 

 

สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

 

กลุ่มบริษัทได้นําสินทรัพย์และหนี้สินตั้งแต่วันที่ซื้อบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจ บริษัทย่อยดังกล่าวมีรายได้จากการขายเป็นจํานวนเงินรวม 9,196 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของ

ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัท

จะมีรายได้จากการขายเป็นจํานวนเงิน 438,548 ล้านบาท สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หน่วย: ล้านบาท

SSW & SSF MRC รวม

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย 2,576          2                 2,578          

หัก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (1,049)         -                 (1,049)         

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 1,527          2                 1,529          

หน่วย: ล้านบาท

SSW & SSF MRC รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 284             6                 290             

ลูกหนี้การค้า 700             13               713             

สินค้าคงเหลือ 898             62               960             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 131             3                 134             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,565          29               1,594          

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 44               -                 44               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 68               -                 68               

เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย (45)              -                 (45)              

เจ้าหนี้การค้า (438)            (14)              (452)            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (397)            (5)                (402)            

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (181)            (2)                (183)            

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ 2,629          92               2,721          

บวก ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 1,258          104             1,362          

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (858)            -                 (858)            

หัก มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย (2,576)         (2)                (2,578)         

สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 453             194             647             

ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ 2,144          -                 2,144          

กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ -                 (157)            (157)            

สิ่งตอบแทนที่โอนใหท้ั้งหมด 2,597          37               2,634          

เงินสดที่ได้รับ (284)            (6)                (290)            

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิในปี 2556 2,313          31               2,344          
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ปี 2555 

การซื้อธุรกิจ 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นทุนทั้งหมดของสามบริษัทในกลุ่ม SCG Concrete Indonesia (เดิมชื่อ Boral Indonesia) 

ซึ่งประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศอินโดนีเซีย และในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นทุนทั้งหมด

ของอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่ม Boral Indonesia คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนของกิจการทั้งหมดในกลุ่ม SCG Concrete Indonesia รวมทั้งสิ้น 

4,284 ล้านบาท  

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นทุนร้อยละ 72 ในบริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จํากัด (หรือ ตะวันนา) ซึ่งประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกและแผ่นกระดาษลูกฟูกในประเทศไทย เป็นจํานวนเงิน 410 ล้านบาท  

การซื้อธุรกิจนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งกําหนดให้บันทึก

สินทรัพย์ หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจในมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถ้ามี) การประเมินมูลค่ายุติธรรม

ของ SCG Concrete Indonesia และ ตะวันนา ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจึงได้ปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาเป็น

มูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในการเข้าซื้อหุ้นทุนในตะวันนา เป็นการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งทั้งผู้ขายและกลุ่มบริษัท

ได้รับประโยชน์จากธุรกรรมนี้ทั้งในด้านสภาพตลาดและความชาํนาญในการดําเนนิธุรกิจ กลุ่มบริษัทจึงรับรู้กําไรจากการต่อรองราคา

ซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 151 ล้านบาท ซึ่งแสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2555  

นอกจากนี้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมของ Buu Long Industry & Investment Joint Stock Company (หรือ Buu Long) ซึ่งกลุ่มบริษัทได้

เข้าซื้อธุรกิจตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทจึงได้ปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา

ของบริษัทดังกล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

 

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อสินทรัพย์สุทธิของธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทย เป็นจํานวนเงิน 880 ล้านบาท 

สินทรัพย์สุทธิของธุรกิจดังกล่าว ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

 

หน่วย: ล้านบาท

SCG

Concrete

ตะวันนา Indonesia Buu Long รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149             907             34               1,090          

ลูกหนี้การค้า 331             670             -                 1,001          

สินค้าคงเหลือ 87               186             5                 278             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5                 137             1                 143             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 222             1,104          8                 1,334          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 19               334             8                 361             

เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย -                 (670)            -                 (670)            

เจ้าหนี้การค้า (318)            (435)            -                 (753)            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (16)              (482)            (1)                (499)            

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (5)                (127)            -                 (132)            

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ 474             1,624          55               2,153          

บวก ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 307             1,220          126             1,653          

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (220)            -                 (2)                (222)            

สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 561             2,844          179             3,584          

ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ -                 1,440          -                 1,440          

กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ (151)            -                 (9)                (160)            

สิ่งตอบแทนที่โอนใหท้ั้งหมด 410             4,284          170             4,864          

เงินสดที่ได้รับ (149)            (907)            (34)              (1,090)         

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิ 261             3,377          136             3,774          

หัก เงินสดจ่ายในปี 2554 (136)            

หัก เงินลงทุนค้างจ่าย (315)            

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิในปี 2555 3,323          

หน่วย: ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ 36               

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 688             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6                 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ 730             

บวก ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 22               

สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 752             

ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ 128             

สิ่งตอบแทนที่โอนใหท้ั้งหมด 880             

หัก เงินลงทุนค้างจ่าย (50)              

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิในปี 2555 830             
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กลุ่มบริษัทได้นําสินทรัพย์ หนี้สิน และผลการดําเนินงาน ตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจของ SCG Concrete Indonesia ตะวันนา และธุรกิจคอนกรีต

ผสมเสร็จ มาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจ SCG Concrete Indonesia ตะวันนา 

และธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ มีรายได้จากการขายเป็นจํานวนเงิน 4,093 ล้านบาท 685 ล้านบาท และ 204 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งได้

รวมเป็นส่วนหนึ่งของผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษัทได้มีการซื้อธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2555 กลุ่มบริษัทจะมีรายได้จากการขายรวมเป็นจํานวนเงิน 411,942 ล้านบาท สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  

กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนการวัดมูลค่ายุติธรรมอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจ หากได้รับ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะทําการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

ดังกล่าว หรือรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินเพิ่มเติมซึ่งสินทรัพย์หรือหนี้สินดังกล่าวมีอยู่แล้ว ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กรณีดังกล่าวการบันทึกบัญชี

เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 กลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงค่าความนิยมของ PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. (หรือ KIA) ลดลงจํานวน 

278 ล้านบาท เพื่อสะท้อนผลของข้อมูลที่ได้รับเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาและมีผลต่อการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน 

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับค่าความนิยม มีดังนี้ 

 

การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบรษิัทย่อย 

ในไตรมาสที่ 1   ของปี 2555 กลุ่มบริษัทได้นํางบการเงินของบริษัท Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. (หรือ MSC) ประเทศฟิลิปปินส์ 

(ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายกระเบื้องเซรามิก)  มาจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการปรับโครงสร้าง

การถือหุ้นและกลุ่มบริษัทเริ่มมีอํานาจควบคุมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 

31 มีนาคม 2555 การทําธุรกรรมครั้งนี้มีมูลค่า 467 ล้านบาท เป็นผลให้กลุ่มบริษัทถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 83 และได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน MSC ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจาก

บริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย  

 
  

หน่วย: ล้านบาท

2555 2554

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2,511          1,170          

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 1,568          1,341          

ปรับปรุง (278)            -                 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 3,801          2,511          

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย 264             

หัก มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (238)            

กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 26               

สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้ 

 

การซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมโดยอํานาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 กลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น โดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด 

(มหาชน) (หรือ TPC) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นจํานวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 263.5 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.12 มูลค่า

เงินลงทุนรวม 7,906 ล้านบาท และได้ยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดใน TPC คิดเป็นร้อยละ 90.67 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน

ในระหว่างปี 2555 รวมทั้งสิ้น 11,798 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.02 

สรปุผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่ได้ทําให้สูญเสียการควบคุม ดังนี้ 

 

หน่วย: ล้านบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 192             

ลูกหนี้การค้า 164             

สินค้าคงเหลือ 357             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 76               

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,139          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 126             

เงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ย (740)            

เจ้าหนี้การค้า (291)            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (144)            

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ 879             

บวก ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม 292             

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม (233)            

หัก มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียในบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย (264)            

สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา 674             

กําไรจากการต่อรองราคาซื้อ (207)            

สิ่งตอบแทนที่โอนใหท้ั้งหมด 467             

เงินสดที่ได้รับ (192)            

กระแสเงินสดจ่าย - สุทธิในปี 2555 275             

หน่วย: ล้านบาท

สิ่งตอบแทนในการซื้อที่ได้จ่ายไป 11,798        

หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมที่ได้มา (6,016)         

ส่วนของผู้ถือหุน้บริษทัใหญ่ที่ลดลงจากการเพิ่มสัดส่วนในบริษทัย่อย 5,782          
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บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรง

และทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน 

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุปได้ดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556 2555 นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ซื้อ 16,872 19,689 ราคาตลาด

ค่าบรกิาร 1,889 1,532 ราคาตลาด

รายได้จากการขายสินคา้ 54,968 49,344 ราคาตลาด

รายได้ค่าบริการและอื่นๆ 923 1,317 ราคาตลาด

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบรหิารและอื่นๆ 2,025 1,662 ส่วนใหญค่ิดตามอัตราร้อยละ 

 ของรายได้จากการขาย

รายได้เงนิปนัผล 2,813 3,545 ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

 

บริษัทอื่น

ซื้อ 2,827 2,980 ราคาตลาด

รายได้จากการขายสินคา้ 956 1,010 ราคาตลาด

รายได้ค่าบริการและอื่นๆ 128 98 ราคาตลาด

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบรหิารและอื่นๆ 347 357 ส่วนใหญค่ิดตามอัตราร้อยละ 

 ของรายได้จากการขาย

รายได้เงนิปนัผล 4,525 4,210 ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

ลูกหนี้การค้า 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 1,964 668

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 943 1,600

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร ์จํากดั 840 614

บริษัทกรงุเทพ ซินธิติกส ์จํากัด 796 594

บริษัทสยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จํากัด 374 482

Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 290 30

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด 257 270

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 125 432

SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. 68 21

SCG Plastics (China) Co., Limited 55 16

Binh Minh Plastics Joint Stock Company 52 17

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 51 32

บริษัทสยามทบพนัแพคเกจจิง้ จํากัด 48 46

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส ์จํากัด (มหาชน) 37 32

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

บริษัทสยาม โทเซลโล จาํกัด 24  73 

TCG Rengo Subang (M) Sdn. Bhd. 24  - 

Tien Phong Plastics Joint Stock Company 22  5 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 19  16 

Nawacam Co., Ltd. 19  15 

บริษัทสยาม มิตซุย พีทเีอ จํากัด 17  30 

PT Styrindo Mono Indonesia -  135 

บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด -  23 

บริษัทอื่นๆ 65  89 

 6,090  5,240 

บริษัทอื่น    

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 107  84 

บริษัทอื่นๆ 11  9 

 118  93 

รวม 6,208  5,333 

ลูกหนี้อื่น 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

บริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน    

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 322  291 

Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 62  6 

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 54  25 

บริษัทสยาม มิตซุย พีทเีอ จํากัด 52  45 

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด 40  29 

บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด 20  18 

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 16  8 

บริษัทไอทีวนั จํากัด -  31 

บริษัทอื่นๆ 100  102 

 666  555 

บริษัทอื่น    

บริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จํากัด 205  205 

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 11  6 

บริษัทอื่นๆ 35  22 

 251  233 

รวม 917  788 
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วข้องกนั 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556 2555

บริษัทรว่ม 

PT M Class Industry 100 94

GTC Technology International, LP 41 38

บริษัทอื่นๆ 5 5

รวม 146 137

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแกก่ิจการที่เกีย่วข้องกนั 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

บริษัทรว่ม 

Mariwasa Holdings, Inc. 143 137

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสําหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

ระยะสั้น

ณ วันที ่1 มกราคม 137  154

เพิ่มขึ้น 47 6

ลดลง (38)  (10) 

เปลี่ยนแปลงสถานะเปน็บรษิัทย่อย - (13) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 146 137

ระยะยาว

ณ วันที ่1 มกราคม 137  401

เพิ่มขึ้น 7  37

ลดลง (1)  (294) 

เพิ่มขึ้นจากการรวมบริษทัย่อย - 102

เปลี่ยนแปลงสถานะเปน็บรษิัทย่อย - (109) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 143 137

เจ้าหนี้การคา้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

บริษัทรว่ม 

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 404 260

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 398 371

บริษัทกรงุเทพ ซินธิติกส ์จํากัด 393 257

Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 286 579

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 224 515

บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด 95 111

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

บริษัทสยามเลเทกซ์สงัเคราะห์ จํากัด 81  16 

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 65  79 

บริษัทไอทีวนั จํากัด 57  44 

บริษัทจัมโบ้บาจส ์แอนด์ ทกัส ์จํากัด 46  73 

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทร ีจํากัด 36  55 

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร ์จํากดั  28  29 

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 15  164 

บริษัทอื่นๆ  48  66 

 2,176  2,619 

บริษัทอื่น    

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 161  221 

บริษัทอื่นๆ 3  1 

 164  222 

รวม 2,340  2,841 

เจ้าหนี้อื่น 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

บริษัทรว่ม    

บริษัทไอทีวนั จํากัด 91  48 

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 71  - 

บริษัทอื่นๆ 17  12 

รวม 179  60 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสาํหรบัเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่วข้องกนัมีดังนี ้

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

ณ วันที ่1 มกราคม 105  93 

เพิ่มขึ้น 22  882 

ลดลง (39)  (870) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 88  105 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

บริษัทอื่น    

PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia 77  72 

บริษัทอื่นๆ 11  33 

รวม 88  105 
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 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

บริษัททั่วไป    

ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 30,021  28,316 

เกินวันครบกําหนดชําระ    

 น้อยกว่า 3 เดือน 3,061  2,806 

 3 - 6 เดือน  475  308 

 มากกวา่ 6 - 12 เดือน 155  81 

 มากกวา่ 12 เดือน 776  753 

 34,488  32,264 

หัก  คา่เผื่อหนีส้งสัยจะสญู 867  821 

สุทธ ิ 33,621  31,443 

รวม 39,829  36,776 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท คือ 30 - 90 วัน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้การค้าที่ค้างชําระเกินวันครบกําหนดชําระของกลุ่มบริษัทมีการค้ําประกันโดยสถาบันการเงิน

ในวงเงินจํานวน 1,155 ล้านบาท (2555: 795 ล้านบาท)   

 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

สินคา้สาํเร็จรปู 21,601  19,841 

สินคา้ระหว่างผลิต 2,898  2,492 

วัตถุดิบ  13,023  10,109 

อะไหล่ 6,380  5,865 

วัสดุ ของใช้สิน้เปลืองและอื่นๆ 4,779  4,979 

วัตถุดิบระหว่างทาง 7,539  6,051 

รวม 56,220  49,337 

หัก  คา่เผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง 663  447 

สุทธ ิ 55,557  48,890 

    

ต้นทุนของสินคา้คงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย   

ต้นทุนขาย 363,096  353,695 

การปรับลดมูลค่าเปน็มูลค่าสุทธิทีค่าดว่าจะได้รับ (738)  (1,059) 

กลับรายการการปรับลดมูลค่า 583  1,002 

ต้นทุนบริการและอื่นๆ (1,914)  (1,874) 

รวมสุทธ ิ 361,027  351,764 

    

การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้สาํเร็จรปูและสินค้าระหว่างผลิต (2,166)  (2,679) 

วัตถุดิบและวัสดุสิน้เปลืองที่ใชไ้ป 237,568  194,564 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

ผลประโยชน์ระยะสั้น 332 264

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 20 15

รวม 352 279

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริษัท

และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษทั ซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริษัท 

 หน่วย: ล้านบาท 

 หมายเหตุ 2556 2555

ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 6,208 5,333

บริษัททั่วไป 34,488 32,264

หัก  ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสญู 867 821

สุทธ ิ 33,621 31,443

 39,829 36,776

ลูกหนีอ้ื่น 

กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 6 917 788

บริษัททั่วไป 8,707 5,313

 9,624 6,101

รวม 49,453 42,877

หนี้สงสัยจะสญู (หนี้สูญได้รับคืน) สําหรบัปี 75 (7) 

 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

ลูกหนี้การค้า

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ 6,135 5,280

เกินวันครบกําหนดชําระ

 น้อยกว่า 3 เดือน 71 49

 3 - 6 เดือน 1 3

 มากกวา่ 6 - 12 เดือน - 1

        มากกว่า 12 เดือน 1 -

รวม 6,208 5,333

152 153



 หน่วย: ล้านบาท

 2556 2555

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 12,658 11,204

เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคล่องสูง 4,770 13,793

เงินสด (ในกองทนุส่วนบุคคล) 6 67

รวม 17,434 25,064

 
เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากประจํากบัสถาบันการเงิน - 1,690

ตราสารหนี้ทีเ่ป็นหลักทรพัย์เผื่อขาย (ในกองทุนสว่นบคุคล) 6,984 5,987

รวม 6,984 7,677

 

เงินลงทุนเผื่อขาย

ตราสารหนี้ทีเ่ป็นหลักทรพัย์เผื่อขาย (ในกองทุนสว่นบคุคล) 5,178 5,696

ตราสารทนุที่เปน็หลักทรพัย์ในความต้องการของตลาด 5,959 6,352

รวม 11,137 12,048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ากองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสระ 3 ราย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 

12,168 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและถูกจัดอันดับอยู่ในระดับความน่าเชื่อถือ

ที่สามารถลงทุนได้ มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.27 ถึง 4.31 ต่อปี  

ราคาซื้อขายของหลักทรัพย์เผื่อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 

 

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย (ก่อนภาษี) ประกอบด้วย 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคา่ยุติธรรม 805 921

โอนกาํไรจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมไปกําไรหรือขาดทุน (636) (100) 

สุทธ ิ 169 821

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนเผื่อขายโดยมีกําไรก่อนภาษีจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งแสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” 

ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจํานวนเงิน 636 ล้านบาท 

 

หน่วย: ล้านบาท

ราคาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสุทธิ

ในตลาดหลักทรัพย์ ในมูลค่ายุติธรรมของ

ราคาทุน (ราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย) หลักทรัพย์เผื่อขาย

หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด 14,787                   18,121                        3,335                          

รายการเคลื่อนไหวสาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันซึ่งบันทึกโดย

วิธีส่วนได้เสียมีดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

ณ วนัที่ 1 มกราคม  65,575 55,747 

ส่วนแบ่งกําไรสทุธิจากเงินลงทุน - วิธสี่วนได้เสีย 6,546  1,561 

ลงทุนเพิ่ม 10,870  12,432 

รายได้เงนิปนัผล (2,813)  (3,545) 

จําหน่าย (194)  (342) 

การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทร่วม 24  - 

การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย (1,049)  (149) 

อื่นๆ 229  (129) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 79,188  65,575 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุด ณ วันเดียวกัน 

มีดังนี้ 

 

สัดส่วนการถือหุน้

โดยตรง / อ้อม หน่วย: ล้านบาท

(ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บริษทัร่วม

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 30 31 2,613    2,152    9,414    9,414    9,737    9,454    12         -          

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49 49 2,325    2,325    1,139    1,139    775       898       -          -          

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด 29 29 150       150       46         46         592       627       298       134       

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จํากัด 45 32 399       399       262       145       307       185       3           -          

บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด 40 40 405       405       134       134       179       192       -          -          

Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 497       497       148       148       174       142       -          -          

บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด 50 50 63         63         31         31         55         58         5           5           

Green Siam Resources Corporation 40 40 95         95         38         38         49         50         -          -          

PT M Class Industry 28 28 222       222       106       106       38         38         -          -          

CPAC Monier (Laos) Co., Ltd. 50 38 21         21         11         11         27         23         -          -          

Mariwasa Holdings, Inc. 40 40 267       267       94         94         20         22         -          -          

CMPI Holdings, Inc. 40 20 55         55         18         11         16         21         -          -          

บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จํากัด - 36 -          60         -          50         -          705       26         39         

บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จํากัด - 45 -          200       -          66         -          371       20         7           

บริษัทโตโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จํากัด - 40 -          920       -          368       -          227       -          -          

บริษัทอื่นๆ 136       300       51         85         57         39         -          1           

7,248    8,131    11,492  11,886  12,026  13,052  364       186       

154 155



 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกันตามส่วนได้เสียของแต่ละรายการ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้ 

 

การซื้อเงินลงทุน 

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ซื้อหุ้นทุนในบริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.01 เป็นร้อยละ 48.84 

และได้ซื้อหุ้นทุนใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.06 เป็นร้อยละ 30.12 เป็นจํานวนเงินรวม 10,016 ล้านบาท 

การขายเงินลงทุน 

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 TCG Rengo Subang (M) Sdn. Bhd. ได้เปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม เนื่องจากกลุ่มบริษัท

ได้ขายเงินลงทุนบางส่วนในหุ้นทุนจํานวนร้อยละ 52.50 ให้แก่ Rengo Group 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นทุนร้อยละ 40 ของบริษัทโตโต้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

ให้กับ TOTO Group ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกําไรก่อนภาษีจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 174 ล้านบาท ซึ่งแสดงภายใต้ 

“รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

สัดส่วนการถือหุน้

โดยตรง / อ้อม หน่วย: ล้านบาท

(ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

ส่วนงานอื่น

บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด 30 30 300       300       90         90         427       420       28         25         

บริษัทนวโลหะไทย จํากัด 25 25 308       308       74         74         343       328       9           15         

บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด 30 30 120       120       120       120       116       130       -          -          

บริษัทไอทีวัน จํากัด 20 20 80         80         16         16         92         95         68         30         

บริษัทสยามเลมเมอร์ซ จํากัด 30 30 110       107       294       293       88         181       82         23         

4,657    4,654    2,046    2,045    14,149  11,194  425       207       

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

เอสซีจี เคมิคอลส์

บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด 50 - 4,800    -          2,372    -          3,528    -          -          -          

Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 44 44 1,646    1,646    758       758       619       611       -          -          

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด 50 - 60         -          31         -          25         -          -          -          

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด 51 - 342       -          174       -          174       -          -          -          

รวม 64,916  59,679  56,851  46,477  79,188  65,575  2,813    3,545    

สัดส่วน

การถือหุน้ หน่วย: ล้านบาท

โดยตรง / อ้อม สินทรัพย์ สินทรัพย์ สินทรัพย์ หนี้สิน หนี้สิน ส่วนของ รายได้ ค่าใช้จ่าย ขาดทุน

(ร้อยละ) หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน รวม หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน ผู้ถือหุน้ รวม รวม สําหรับปี

ปี 2556

บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด 50 2,165     4,324     6,489     1,903     1,039     3,547     15,243   (15,809)  (566)       

Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 44 424        267        691        71          -            620        -            (4)           (4)           

บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด 50 6            28          34          -            -            34          -            -            -            

บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จํากัด 51 97          86          183        3            6            174        3            (3)           -            

ปี 2555 -            

Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 44 478        150        628        17          -            611        3            (22)         (19)         

 
 

สัดส่วนการถือหุน้

โดยตรง / อ้อม หน่วย: ล้านบาท

(ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

เอสซีจี เคมิคอลส์

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จํากัด 49 26 1,173    1,173    10,812  2,036    15,938  6,703    305       458       

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 30 30 14,690  10,629  14,134  12,894  13,609  12,037  -          -          

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จํากัด 50 50 4,755    4,755    2,375    2,375    5,093    3,508    -          -          

บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47 47 5,590    5,590    2,571    2,571    3,424    3,632    823       1,265    

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 50 4,455    4,455    2,183    2,183    2,491    2,892    -          14         

บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จํากัด 50 50 5,789    5,789    2,788    2,788    1,401    1,541    -          -          

Tien Phong Plastics Joint Stock Company 22 21 652       652       738       702       849       751       54         29         

บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด 50 50 995       995       493       493       829       734       -          25         

บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จํากัด 46 46 64         64         167       167       810       989       600       191       

Binh Minh Plastics Joint Stock Company 19 19 682       525       642       642       780       686       35         32         

บริษัทริเก้น (ไทยแลนด์) จํากัด 32 32 120       120       42         42         523       527       114       -          

Mitsui Advanced Composites

(Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596       596       119       119       337       276       58         55         

บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45 45 592       444       266       200       251       203       -          -          

GTC Technology International, LP 25 25 191       191       107       107       245       186       -          -          

บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 45 45 200       200       87         87         194       183       18         3           

Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) 39 39 1,335    1,335    801       801       177       433       -          -          

PT Siam Maspion Terminal 50 50 327       327       163       163       162       161       -          -          

บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด 20 20 900       900       180       180       158       183       -          16         

GTC Technology US, LLC 25 25 102       102       160       160       114       139       -          1           

บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิซ จํากัด 50 50 78         78         38         38         110       109       -          -          

บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด - 50 -          4,800    -          2,372    -          4,093    -          1,044    

บริษัทอื่นๆ 20         80         18         47         79         125       14         18         

43,306  43,800  38,884  31,167  47,574  40,091  2,021    3,151    

เอสซีจี เปเปอร์

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด 44 44 1,100    495       495       223       490       219       -          -          

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด 48 48 500       500       245       245       372       364       3           1           

TCG Rengo Subang (M) Sdn. Bhd. 17 - 804       -          201       -          184       -          -          -          

บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จํากัด 25 25 190       190       48         48         47         44         -          -          

บริษัทอื่นๆ 263       263       105       105       -          -          -          -          

2,857    1,448    1,094    621       1,093    627       3           1           

ส่วนงานอื่น

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 40 40 2,739    2,739    1,120    1,120    9,738    7,242    109       -          

บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จํากัด 30 30 85         85         76         76         1,407    1,171    42         17         

บริษัทมูซาชิออโต้พาร์ท จํากัด 21 21 200       200       42         42         736       501       -          -          

บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด 30 30 240       240       72         72         705       652       42         46         

บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ

บางปะกง จํากัด 30 30 475     475     142     142     497     474     45       51        
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การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ โดยมีกําหนดจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ซึ่งกลุ่มบริษัทมีสิทธิรับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจํานวน

ประมาณ 112 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 112 ล้านบาท 

ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 ที่ประชุมสามัญประจําปีของผู้ถือหุ้นของ Binh Minh Plastics Joint Stock Company ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ โดยมีกําหนดจ่ายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ซึ่งกลุ่มบริษัทมีสิทธิรับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจํานวน

ประมาณ 2.14 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดองเวียดนาม คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 32 ล้านบาท 

  

สัดส่วนการถือหุน้

โดยตรง / อ้อม หน่วย: ล้านบาท

(ร้อยละ) เงินลงทุน รายได้เงินปันผล

2556 2555 2556 2555 2556 2555

วิธีราคาทุน

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน) 10 10 942          942          39            39            

Holcim Cement (Bangladesh) Limited 10 10 375          375          10            17            

Finfloor S.P.A. 10 10 299          299          -              -              

บริษัทอื่นๆ 59            53            -              4              

1,675       1,669       49            60            

เอสซีจี เคมิคอลส์

PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama 20 20 2,002       2,002       -              -              

PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia * 39 39 184          184          -              -              

PT Trans-Pacific Polyethylindo * 39 39 131          131          -              -              

PT Trans-Pacific Styrene Indonesia 10 10 31            31            -              -              

PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia 10 10 22            22            -              -              

บริษัทอื่นๆ 33            33            7              5              

2,403       2,403       7              5              

* ไม่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญ

เอสซีจี เปเปอร์ 31            31            -               -               

ส่วนงานอื่น

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 10 10 881          881          4,226       3,933       

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 10 484          484          -              -              

บริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จํากัด - หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม 10 10 267          267          205          205          

Lysando AG 10 - 180          -              -              -              

บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด 4 4 138          138          38            7              

บริษัทอื่นๆ 13            13            -              -              

1,963       1,783       4,469       4,145       

รวม 6,072       5,886       4,525       4,210       

หัก  ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 2,594       2,600       -              -              

สุทธิ 3,478       3,286       4,525       4,210       

  มูลค่ารวมของเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบ/สอบทานครั้งหลังสุดที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 

 
 

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 ประเมินราคาโดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่

ในปัจจุบัน ราคาประเมินจํานวน 3,761 ล้านบาท (2555: 3,732 ล้านบาท) 

 

 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท

ส่วนได้เสียใน ผลขาดทุน

ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี จากการด้อยค่าสะสม

หลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 6,072                     9,353                     (2,594)                    

หน่วย: ล้านบาท

ที่ดินและ อาคาร

ส่วนปรับปรุง และสิ่งปลูกสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 1,389                 617                    2,006                 

จําหน่าย (59)                     (57)                     (116)                   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,330                 560                    1,890                 

เพิ่มขึ้น 61                      -                        61                      

ปรับปรุง (24)                     (64)                     (88)                     

โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 63                      -                        63                      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,430                 496                    1,926                 

ค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 109                    302                    411                    

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 1                        29                      30                      

จําหน่าย (1)                       (24)                     (25)                     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 109                    307                    416                    

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี -                        23                      23                      

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 7                        -                        7                        

ปรับปรุง (1)                       (54)                     (55)                     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 115                    276                    391                    

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,221                 253                    1,474                 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,315                 220                    1,535                 
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หน่วย: ล้านบาท

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและ

ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ งานระหว่าง

ส่วนปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สํานักงาน ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 18,459       43,905       289,472    4,327         4,935      14,688       375,786    

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 939            988            5,622         467            117          308            8,441         

เพิ่มขึ้น 774            208            1,887         136            407          14,791       18,203       

จําหนา่ย/ตัดรายการบัญชี (26)             (95)             (1,741)        (37)             (110)        (21)             (2,030)        

โอนเข้า/(ออก) 438            1,017         7,533         147            52            (9,690)        (503)           

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (121)           (213)           (386)           (33)             (4)             (36)             (793)           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 20,463       45,810       302,387    5,007         5,397      20,040       399,104    

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 1,150         3,196         7,047         194            210          746            12,543       

เพิ่มขึ้น 1,267         1,366         4,862         446            294          18,820       27,055       

จําหนา่ย/ตัดรายการบัญชี (54)             (210)           (2,452)        (92)             (237)        (9)                (3,054)        

โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (63)             -                 -                 -                 -              -                 (63)             

โอนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย -                 -                 (544)           -                 -              -                 (544)           

โอนเข้า/(ออก) 1,004         3,443         17,323       330            320          (21,768)     652            

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (314)           91               (131)           (17)             (16)           (63)             (450)           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 23,453       53,696       328,492    5,868         5,968      17,766       435,243    

 

 
 

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคงใช้งานอยู่

มีจํานวน 134,771 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (2555: 133,058 ล้านบาท) 

กลุ่มบริษัทได้บันทึกต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

จํานวน 209 ล้านบาท (2555: 114 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 4.40 ถึง 5.00 ต่อปี (2555: ร้อยละ 4.48 ถึง 5.25 ต่อปี) 

ไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง 

ราคาทุนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีจํานวน 3,727 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (2555: 3,731 ล้านบาท) 

และมูลค่าตามบัญชีมีจํานวน 1,100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (2555: 1,253 ล้านบาท) 

หน่วย: ล้านบาท

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและ

ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ งานระหว่าง

ส่วนปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สํานักงาน ก่อสร้าง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสมและ

    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 6,028         24,235       180,864    3,809         4,167      -                 219,103    

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 6                 354            2,879         92               95            -                 3,426         

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 428            1,784         10,741       219            323          -                 13,495       

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า -                 -                 5                 -                 -              -                 5                 

จําหนา่ย/ตัดรายการบัญชี (21)             (74)             (1,637)        (36)             (107)        -                 (1,875)        

โอนเข้า/(ออก) -                 20               (99)             3                 11            -                 (65)             

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (7)                (37)             (199)           (26)             (8)             -                 (277)           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 6,434         26,282       192,554    4,061         4,481      -                 233,812    

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 105            907            4,856         99               160          -                 6,127         

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 429            1,960         12,022       314            356          -                 15,081       

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (กลับรายการ) -                 28               (18)             -                 -              -                 10               

จําหนา่ย/ตัดรายการบัญชี (42)             (170)           (2,372)        (75)             (211)        -                 (2,870)        

โอนไปอสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย -                 -                 (401)           -                 -              -                 (401)           

โอนเข้า/(ออก) 1                 242            (231)           (14)             (39)           -                 (41)             

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 13               11               (61)             (12)             (15)           -                 (64)             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 6,940         29,260       206,349    4,373         4,732      -                 251,654    

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 14,029       19,528       109,833    946            916          20,040       165,292    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 16,513       24,436       122,143    1,495         1,236      17,766       183,589    
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ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทกําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมจากมูลค่าจากการใช้  ซึ่งงวดเวลาของ

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีระยะเวลาห้าปีและใช้อัตราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท

ค่าลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์

และค่าธรรมเนียม ต้นทุน

ค่าความนิยม การใช้สิทธิ ระหว่างพัฒนา อื่นๆ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 2,511           4,987           335              1,639           9,472           

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 1,568           5                  18                855              2,446           

เพิ่มขึ้น -                  89                322              42                453              

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี -                  (55)               -                  -                  (55)               

ปรับปรุง (278)             -                  -                  -                  (278)             

โอนเข้า/(ออก) -                  220              (213)             3                  10                 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,801           5,246           462              2,539           12,048         

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ 6,111           61                15                8                  6,195           

เพิ่มขึ้น -                  310              1,465           277              2,052           

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี -                  (108)             (22)               -                  (130)             

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 388              -                  -                  -                  388              

โอนเข้า/(ออก) -                  219              (304)             81                (4)                 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 10,300         5,728           1,616           2,905           20,549         

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 -                  2,712           -                  238              2,950           

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี -                  406              -                  73                479              

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี -                  (55)               -                  -                  (55)               

โอนเข้า/(ออก) -                  -                  (3)                 6                  3                  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 -                  3,063           (3)                 317              3,377           

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ -                    24                  -                    3                    27                  

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี -                    466                -                    138                604                

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี -                    (56)                 -                    -                    (56)                 

โอนเข้า/(ออก) -                    8                    -                    10                  18                  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 -                  3,505           (3)                 468              3,970           

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 3,801             2,183             465                2,222             8,671             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 10,300           2,223             1,619             2,437             16,579           

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4,604  4,301 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี (2,773)  (2,472) 

สุทธ ิ 1,831  1,829 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรพัย์และหนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี ้

 

หน่วย: ล้านบาท

บันทึกเป็น

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

ณ วันที่ ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน เพิ่มขึ้น ผลต่าง ณ วันที่

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากการ จากการ 31 ธันวาคม

2555 (หมายเหตุ 30) ซื้อธุรกิจ แปลงค่า 2555

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุน 228            (105)           3                -                -                126            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 258            (12)             -                -                (1)               245            

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 697            153            225            30              (1)               1,104         

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 2,035         1,209         -                -                -                3,244         

อื่นๆ 634            92              -                41              6                773            

รวม 3,852         1,337         228            71              4                5,492         

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื่อขาย (648)           (192)           15              -                -                (825)           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,307)        (563)           -                (805)           3                (2,672)        

อื่นๆ (556)           42              -                333            15              (166)           

รวม (2,511)        (713)           15              (472)           18              (3,663)        

สุทธิ 1,341         624            243            (401)           22              1,829         
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 สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ที่มิได้รับรู้ในงบการเงิน

มีรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

ผลแตกต่างชั่วคราว 

สินคา้คงเหลือ 9 7

หนี้สินผลประโยชน์ของพนกังาน 19 17

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ 5,463 4,637

รวม 5,491 4,661

ผลแตกต่างชั ่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบัน รวมทั้งขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุ

ภายในปี 2561 นั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  

หน่วย: ล้านบาท

บันทึกเป็น

รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

ณ วันที่ ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน เพิ่มขึ้น ผลต่าง ณ วันที่

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากการ จากการ 31 ธันวาคม

2556 (หมายเหตุ 30) ซื้อธุรกิจ แปลงค่า 2556

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุน 126            56              -                -                -                182            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 245            (8)               -                78              8                323            

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 1,104         60              5                38              (3)               1,204         

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 3,244         126            -                23              -                3,393         

อื่นๆ 773            (37)             -                14              (5)               745            

รวม 5,492         197            5                153            -                 5,847         

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื่อขาย (825)           30              (1)               -                3                (793)           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,672)        (52)             -                (369)           (5)               (3,098)        

อื่นๆ (166)           29              -                -                12              (125)           

รวม (3,663)        7                (1)               (369)           10              (4,016)        

สุทธิ 1,829         204            4                (216)           10              1,831         

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

ค่าเชา่ที่ดินจ่ายล่วงหนา้ 1,111  1,061 

ที่ดินและสินทรพัย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 883  1,417 

ค่าใช้จ่ายโรงงานจ่ายล่วงหน้า 643  685 

ภาษีเงนิได้รอขอคืน 320  272 

อื่นๆ 2,258  2,250 

รวม 5,215  5,685 

หัก  ผลขาดทุนจากการด้อยคา่สะสม 163  163 

สุทธ ิ 5,052  5,522 

 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 11,192  12,382 

เงินกู้ยืม 1,610  1,301 

เงินเบกิเกนิบัญชีธนาคาร และอื่นๆ 115  88 

รวม 12,917  13,771 

กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแห่งจํานวนเงินประมาณ 6,500 ล้านบาท ในปี 2556 (2555: 6,000 ล้านบาท) 

  

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

ส่วนที่หมุนเวียน    

-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกนั    

 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถงึกาํหนดชําระภายในหนึ่งป ี 5,073  4,638 

 หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ป ี 786  580 

 5,859  5,218 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    

-  ส่วนที่ไม่มีหลักประกนั    

    เงนิกู้ยืมระยะยาว 26,913  29,491 

    หนีส้ินตามสัญญาเชา่การเงนิ 16  807 

 26,929  30,298 

รวม 32,788  35,516 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 141,500 ล้านบาท (2555: 

127,460 ล้านบาท) ดังนี้ 

  

* ราคาซื้อขายสุดท้าย (บาทต่อหน่วย: มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 1,000 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

**สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญในอัตรา 1.45 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาแปลงสภาพตามที่กําหนด 

 ในข้อกําหนดสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตั้งแต่ครบกําหนดปีที่ 2 นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

หน่วย: ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย มูลค่ายุติธรรม *

หุน้กู้ครั้งที่ 2556 2555 (ร้อยละต่อปี) อายุหุน้กู้ ครบกําหนด 2556 2555

หุน้กู้ – บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

1/2552 -            20,000   5.15 4 ปี 1 เมษายน 2556 -            1,004     

2/2552 -            10,000   4.15 4 ปี 1 ตุลาคม 2556 -            1,016     

1/2553 10,000   10,000   3.85 4 ปี 1 เมษายน 2557 1,004     1,013     

2/2553 5,000     5,000     3.85 4 ปี 1 ตุลาคม 2557 1,015     1,008     

1/2554 15,000   15,000   4.00 4 ปี 1 เมษายน 2558 1,018     1,025     

2/2554 10,000   10,000   4.50 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2558 1,022     1,037     

1/2555 25,000   25,000   4.15 4 ปี 1 เมษายน 2559 1,021     1,020     

2/2555 25,000   25,000   4.15 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2559 1,020     1,006     

3/2555 6,500     6,500     4.40 7 ปี 12 ตุลาคม 2562 1,006     1,028     

1/2556 25,000   -            4.00 4 ปี 1 เมษายน 2560 1,003     -            

2/2556 20,000   -            4.25 4 ปี 1 ตุลาคม 2560 1,013     -            

รวม 141,500 126,500 

หุน้กู้แปลงสภาพ – บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) **

1/2551 -            960        ปีที่ 1-2 MLR ลบ 3.50 5 ปี 1 สิงหาคม 2556 -            952        

ปีที่ 3-5 MLR ลบ 3.00

รวม 141,500 127,460 

หัก หุ้นกู้ที่ถือโดย

  บริษัทย่อย 363        1,277     

สุทธิ 141,137 126,183 

หัก ส่วนที่ถึงกําหนด

  ชําระภายในหนึ่งปี 14,963   29,910   

สุทธิ 126,174 96,273   

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจําแนกตามประเภทสกุลเงินดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

บาท 22,453 21,871

เหรียญสหรัฐ 8,732 11,665

ยูโร 977 1,101

เปโซ 496 697

อื่นๆ 130 182

รวม 32,788 35,516

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทได้เบิกถอนเงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ได้ลงนามไว้ รวมเทียบเท่าเงินบาท

จํานวน 4,600 ล้านบาท (2555: 7,866 ล้านบาท) โดยเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.62 ถึง 5.25 ต่อปี (2555: 

ร้อยละ 0.62 ถึง 7.75 ต่อปี) ซึ่งเงินกู้ยืมบางส่วนมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทุกงวด 1 - 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3 – 15 ปี และบางส่วนมี

กําหนดชําระคืนเมื่อครบกําหนดอายุสัญญา ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนใหญ่ค้ําประกันโดยบริษัท 

หนี้สินระยะยาวที่เป็นเงินตราต่างประเทศมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.28 ต่อปี ในปี 2556 (2555: ร้อยละ 1.08 ต่อปี) 

โดยส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยไว้แล้ว ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 34 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระได้ดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 5,073 4,638

ครบกาํหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 23,843 23,768

ครบกาํหนดหลังจาก 5 ปี 3,070 5,723

รวม 31,986 34,129

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญาเช่าการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 - 5 ปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดชําระ

ปี 2556 

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 786 12 798

ครบกาํหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 16 1 17

รวม 802 13 815

ปี 2555  

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 580 38 618

ครบกาํหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 807 12 819

รวม 1,387 50 1,437
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กลุ่มบริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 5,202 4,657

  เงินบาํเหน็จ 42 56

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 669 647

ผลประโยชน์อื่นๆ 272 258

รวม 6,185 5,618

หัก  สินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 62 52

สุทธ ิ 6,123 5,566

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที ่1 มกราคม 5,360 3,559

ผลประโยชน์จ่าย (233) (302) 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบีย้ 655 453

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกจิ 184 115

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

   รับรู้ในกําไรหรือขาดทนุ (5) 189

   รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 28 1,287

ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (76) (18) 

ผลขาดทุนจากการปรับปรุงหนี้สินโครงการ - 77

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,913 5,360

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์โครงการ ณ วนัที ่1 มกราคม 52 19

จํานวนที่จ่ายสมทบ 19 12

ผลประโยชน์จ่าย (10) (8) 

ผลตอบแทนทีค่าดไว้จากสนิทรพัย์โครงการของบริษทัย่อยในต่างประเทศ 1 3

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกนัภัย - 1

เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกจิ - 25

สินทรัพย์โครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 62 52

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 448  246 

ดอกเบี้ยจากภาระผกูพนั 207  207 

ผลตอบแทนทีค่าดไว้จากสนิทรพัย์โครงการของบริษทัย่อยในต่างประเทศ (1)  (3) 

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (5)  189 

รวม 649  639 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาํไรหรอืขาดทนุข้างต้น แสดงรวมในรายการดังนี ้    

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม     

ต้นทุนขาย 184  274 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 465  365 

รวม 649  639 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 28  1,287 

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

     ร้อยละ    

 2556  2555  

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม      

อัตราคิดลด      

- ประเทศไทย 3.20 - 4.58  3.20 - 4.58  

- ประเทศเวียดนาม 10.50  10.50  

- อื่นๆ 5.10 - 7.50  5.72 - 7.00  

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงนิเดือน 3.00 - 8.70  3.00 - 8.70  

อัตราการหมุนเวียนพนกังาน 0.50 - 20.00 * 0.50 - 20.00 * 

อัตรามรณะ 25.00, 30.00, 50.00 

ของ TMO2008 

** 25.00, 30.00, 50.00 

ของ TMO2008 

** 

* ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008) 
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สํารองตามกฎหมาย 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง(“สํารองตามกฎหมาย”) 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรม 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขายจนกระทั่งมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 

กลุ่มบริษัทนําเสนอข้อมูลตามส่วนงานโดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร

การจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน 

สินทรัพย์ รายได้และผลการดําเนินงานจากส่วนงานเปน็รายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงานหรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงาน

ได้อย่างสมเหตุสมผล  

ก่อนปี 2556 กลุ่มบริษัทนําเสนอส่วนงาน ประกอบด้วย เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี เปเปอร์ เอสซีจี ซิเมนต์ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น และเอสซีจี การลงทุน ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้าง

การบริหารงานภายใน โดยการรวม 3 ธุรกิจหลักของบริษัทได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 

เข้าด้วยกันรวมเรียกว่า เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงการนาํเสนอส่วนงานธุรกิจเป็น 4 ส่วนงาน 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้ 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์

ก่อสรา้ง 

ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ขาว ปูนสําเร็จรูป กระเบื้องหลังคา 

อิฐบล็อกปูพื้น กระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์และก๊อกน้ําต่างๆ เป็นผู้จําหน่ายสินค้าซีเมนต์ 

วัสดุก่อสร้างและสินค้าอื่นๆ ผ่านช่องทางการจําหน่ายของผู้แทนจําหน่ายสินค้าในกลุ่มบริษัท

รวมทั้งเป็นผู้นําเข้าเชื้อเพลิง เศษกระดาษและเศษเหล็ก 

เอสซีจี เคมิคอลส ์ ผลิตและจําหน่ายโอเลฟินส์ โพลีโอเลฟินส์ และสินค้าเคมีภัณฑ์อื่นๆ 

เอสซีจี เปเปอร ์ ผลิตและจําหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน กระดาษแผ่นยิปซัม กระดาษอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

และเอกสารปลอดการทําเทียม 

ส่วนงานอื่น ร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนําในธุรกิจอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร 

อุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ และเหล็ก รวมทั้งการให้บริการอื่นๆ 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานของปี 2555 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 

ข้อมูลตามส่วนงาน ใช้สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรสําหรับผู้บริหาร กลุ่มบริษัทประเมินความสามารถ

ในการดําเนินงานตาม EBITDA  

สินทรัพย์โครงการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 

   ร้อยละ    

 2556 2555  

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

อัตราคิดลด 5.10, 5.75 5.96, 6.40  

ผลตอบแทนทีค่าดไว้จากสนิทรพัย์โครงการ 4.00, 7.00 4.00, 7.00  

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

รายได้รับล่วงหน้า 381 420

ประมาณการหนี้สนิค่าเสียหายจากคดีใบหุ้น 307 286

เงินปนัผลและดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างจ่าย 169 131

อื่นๆ 823 274

รวม 1,680 1,111

 

ราคาตาม หน่วย: ล้านหุ้น / ล้านบาท 

มูลค่าหุ้น 2556 2555

(บาท) จํานวนหุ้น มูลค่า จํานวนหุ้น มูลค่า 

 

ทุนจดทะเบียน  

ณ วันที ่1 มกราคม  

-  หุ้นสามัญ 1 1,600 1,600 1,600 1,600

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

-  หุ้นสามัญ 1 1,600 1,600 1,600 1,600

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

ณ วันที ่1 มกราคม  

-  หุ้นสามัญ 1 1,200 1,200 1,200 1,200

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

-  หุ้นสามัญ 1 1,200 1,200 1,200 1,200
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ข้อมูลส่วนงานธุรกิจสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 

(1) หมายถึง กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย  

  รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 

(2) หมายถึง กําไรสาํหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิัทใหญ ่

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม รายได้จากการขาย EBITDA (1)

2556 2555 2556 2555 2556 2555

 งบการเงินรวม เอสซีจี 440,436        395,573      434,251      407,601      61,265        45,716        

 ส่วนงานธุรกิจ

 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 155,458        129,818      174,642      154,537      26,274        23,009        

 เอสซีจี เคมิคอลส์ 192,063        176,837      209,997      203,539      20,342        8,628          

 เอสซีจี เปเปอร์ 65,169          58,439        59,135        57,430        9,473          8,844          

 ส่วนงานอื่น 246,621        215,586      94               146             5,231          5,441          

หน่วย: ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจําหน่าย

2556 2555 2556 2555

 งบการเงินรวม เอสซีจี 36,522          23,580        15,718        14,047        

 ส่วนงานธุรกิจ

 เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 16,092          13,129        6,254          5,086          

 เอสซีจี เคมิคอลส์ 11,292          2,690          5,468          5,502          

 เอสซีจี เปเปอร์ 3,587            3,560          3,836          3,353          

 ส่วนงานอื่น 5,797            4,481          160             105             

กําไรสําหรับปี (2)

ผลการดําเนินงานของส่วนงานธุรกิจ 

 

 

หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี เปเปอร์

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 51,935      38,736      51,321      46,423      21,782      19,927      

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 12,207      13,052      51,746      40,701      1,093        628           

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,494        1,479        5,978        6,372        17             17             

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 74,589      67,598      76,244      76,600      40,092      35,833      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15,233      8,953        6,774        6,741        2,185        2,034        

รวมสินทรัพย์ 155,458    129,818    192,063    176,837    65,169      58,439      

เงินกู้ยืมระยะสั้น 44,976      39,254      50,295      37,932      15,156      15,674      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 21,421      18,444      28,615      25,404      6,287        5,403        

เงินกู้ยืมระยะยาว 593           1,260        27,918      34,093      3,367        342           

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 5,196        4,586        2,445        2,539        1,323        1,237        

รวมหนี้สิน 72,186      63,544      109,273    99,968      26,133      22,656      

ส่วนของผู้ถือหุ้น 83,272      66,274      82,790      76,869      39,036      35,783      

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 155,458    129,818    192,063    176,837    65,169      58,439      

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 30,806      18,835      5,068        2,691        8,795        7,429        

เอสซีจี ซิเมนต์-

หน่วย: ล้านบาท

รายการตัดบัญชี

ส่วนงานอื่น ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม เอสซีจี

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน 118,931    109,600    (108,839)  (85,420)    135,130    129,266    

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 14,149      11,194      (7)             -              79,188      65,575      

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 105,378    90,207      (98,251)    (82,741)    14,616      15,334      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,059        1,162        (10,395)    (15,901)    183,589    165,292    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 5,104        3,423        (1,383)      (1,045)      27,913      20,106      

รวมสินทรัพย์ 246,621    215,586    (218,875)  (185,107)  440,436    395,573    

เงินกู้ยืมระยะสั้น 21,499      30,643      (98,099)    (74,498)    33,827      49,005      

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,692        3,362        (3,107)      (2,888)      55,908      49,725      

เงินกู้ยืมระยะยาว 126,174    96,260      (4,949)      (5,385)      153,103    126,570    

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,621        813           (9)             (25)           10,576      9,150        

รวมหนี้สิน 151,986    131,078    (106,164)  (82,796)    253,414    234,450    

ส่วนของผู้ถือหุ้น 94,635      84,508      (112,711)  (102,311)  187,022    161,123    

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 246,621    215,586    (218,875)  (185,107)  440,436    395,573    

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,642        734           (367)         (146)         47,944      29,543      

172 173



 

หน่วย: ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ เอสซีจี เปเปอร์

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน

รายได้จากการขาย

  ลูกค้าภายนอก      167,160      148,417      209,211      202,800        57,786        56,238

  ระหว่างส่วนงาน 7,482       6,120       786          739          1,349       1,192       

รวมรายได้จากการขาย 174,642   154,537   209,997   203,539   59,135     57,430     

ต้นทุนขาย (132,943)  (116,939)  (191,787)  (197,924)  (47,916)    (46,903)     

กําไรขั้นต้น 41,699     37,598     18,210     5,615       11,219     10,527     

รายได้อื่น 3,432       2,031       2,389       1,554       558          539           

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 45,131     39,629     20,599     7,169       11,777     11,066     

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (23,947)    (21,892)    (7,746)      (7,194)      (6,143)      (5,576)       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

  และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21,184     17,737     12,853     (25)           5,634       5,490       

ต้นทุนทางการเงิน (1,460)      (1,219)      (3,388)      (1,828)      (672)         (648)         

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19,724     16,518     9,465       (1,853)      4,962       4,842       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,417)      (3,290)      (1,036)      (865)         (866)         (833)         

กําไร (ขาดทุน) หลังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16,307     13,228     8,429       (2,718)      4,096       4,009       

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

   ในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 394            453            2,774         (606)           7                1                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 16,701     13,681     11,203     (3,324)      4,103       4,010       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้บริษทัใหญ่ 16,092     13,129     11,292     2,690       3,587       3,560       

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 609          552          (89)           (6,014)      516          450           

16,701       13,681       11,203       (3,324)        4,103         4,010         

เอสซีจี ซิเมนต์-

 
ส่วนงานภูมิศาสตร ์

กลุ่มบริษัทได้ขยายการลงทุนและดําเนินกิจการในต่างประเทศ โดยนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจําแนกส่วนงานภูมิศาสตร์สําหรับ

รายการรายได้จากการขายและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีมูลค่าเป็นสาระสําคัญ โดยรายได้จากการขายตามส่วนงานแยกตามที่ตั้ง

ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามสว่นงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 รายไดจ้ากการขาย  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

 2556  2555  2556  2555 

ไทย 280,048  261,222  171,904  152,074 

อินโดนีเซีย 26,466  26,781  9,796  10,060 

เวียดนาม 23,264  16,030  12,759  5,940 

จีน 19,898  21,420  -  - 

ประเทศอื่นๆ 84,575  82,148  7,386  7,500 

รวม 434,251  407,601  201,845  175,574 

ลูกค้ารายใหญ่  

กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกคา้รายหนึ่งรายใดที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท 

หน่วย: ล้านบาท

รายการตัดบัญชี
ส่วนงานอื่น ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม เอสซีจี

2556 2555 2556 2555 2556 2555

ข้อมูลจากงบกําไรขาดทุน

รายได้จากการขาย

   ลูกค้าภายนอก                94              146                 -                 -       434,251       407,601

   ระหว่างส่วนงาน -                -                (9,617)        (8,051)        -                -                

รวมรายได้จากการขาย 94              146            (9,617)        (8,051)        434,251     407,601     

ต้นทุนขาย (43)             (116)           9,593         8,186         (363,096)    (353,696)    

กําไรขั้นต้น 51              30              (24)             135            71,155       53,905       

รายได้อื่น 6,972         7,014         (210)           (401)           13,141       10,737       

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 7,023         7,044         (234)           (266)           84,296       64,642       

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (2,376)        (1,914)        179            58              (40,033)      (36,518)      

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,647         5,130         (55)             (208)           44,263       28,124       

ต้นทุนทางการเงิน (2,720)        (2,829)        47              203            (8,193)        (6,321)        

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,927         2,301         (8)               (5)               36,070       21,803       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 492            467            (176)           (221)           (5,003)        (4,742)        

กําไรหลังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,419         2,768         (184)           (226)           31,067       17,061       

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน

   ในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 3,378         1,713         (7)               -                6,546         1,561         

กําไรสําหรับปี 5,797         4,481         (191)           (226)           37,613       18,622       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้บริษทัใหญ่ 5,797         4,481         (246)           (280)           36,522       23,580       

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม -                -                55              54              1,091         (4,958)        

5,797         4,481         (191)           (226)           37,613       18,622       

174 175



 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

เงินปนัผลรับจากบริษัทอื่น 4,894 4,414

กําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ 2,502 634

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2,265 1,878  

ดอกเบี้ยรับจากสถาบนัการเงนิ 1,038 1,330

กําไรจากการขายเศษวัตถุดิบ และอื่นๆ 705 589

รายได้ค่าเช่าและค่าสทิธิ 205 194

กําไรจากเครื่องมือทางการเงนิ 97 87

รายได้ค่าปรับ/ค่าชําระเงินล่าช้า 70 162

อื่นๆ 1,365 1,449

รวม 13,141 10,737

 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

ค่าใช้จ่ายในการขนสง่ ส่งเสริมการขายและโฆษณา 14,584 14,919

อื่นๆ 1,014 926

รวม 15,598 15,845

 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556 2555

เงินเดือน สวัสดิการ คา่ใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร 17,463 14,183

ค่าจ้างแรงงานภายนอก 1,270 968

ค่าประชาสัมพันธ์ 1,093 1,006

ค่าธรรมเนียมวิชาชพี 1,022 890

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 956 770

ค่าวัสดุ คา่ซ่อมแซม ตกแต่งและบาํรุงรกัษา 876 925

ค่าภาษีใบอนญุาตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 593 616

ค่าสื่อสารและขนส่ง 271 244

ต้นทุนดอกเบี้ยผลประโยชน์ของพนักงาน 208 207

ค่าใช้จ่ายในการซื้อธุรกิจ 45 10

ประมาณการค่าเสียหายจากคดีใบหุ้น 21 55

อื่นๆ 616 799

รวม 24,434 20,673

 

 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

เงินเดือนและค่าแรง 26,900  22,462 

สวัสดิการ และอื่นๆ 3,325  3,007 

ต้นทุนบาํเหน็จ - โครงการสมทบเงินทีก่ําหนดไว ้ 1,460  1,158 

ต้นทุนบาํเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ทีก่ําหนดไว ้ 649  639 

ค่าใช้จ่ายสาํหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบรว่มกัน 83  95 

รวม 32,417  27,361 

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินทุนเลี้ยงชีพเพื่อจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยกลุ่มบริษัทจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของค่าจ้าง

พนักงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน และตั้งแต่เดือนเมษายน 2538 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งได้

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสําหรับ

พนักงานของกลุ่มบริษัท พนักงานที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนใหม่นี้ต้องจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 13 

ของเงินเดือน และกลุ่มบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

อายุงานของสมาชิก 

  หน่วย: ล้านบาท 

 หมายเหต ุ 2556  2555 

ดอกเบี้ยเงนิกูส้กุลเงินบาท  7,188  7,002 

ดอกเบี้ยเงนิกูส้กุลเงินต่างประเทศ  509  357 

ดอกเบี้ยเงนิทนุสาํรองเลี้ยงชพีพนกังาน  17  19 

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน  688  (943) 

  8,402  6,435 

ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรพัย์ระหว่างก่อสร้าง 13 (209)  (114) 

สุทธ ิ  8,193  6,321 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  หน่วย: ล้านบาท 

 หมายเหต ุ 2556  2555 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     

สําหรบังวดปัจจุบัน  5,379  5,315 

ภาษีงวดก่อนๆ ทีบ่ันทึกต่ําไป (สูงไป)  (172)  51 

  5,207  5,366 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว  (197)  (624) 

การลดภาษีเงนิได้นิติบุคคล   (7)  - 

 15 (204)  (624) 

รวม  5,003  4,742 
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กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญบริษัทใหญ่ และ

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้  

 หน่วย: ล้านบาท / ล้านหุ้น 

 2556  2555 

กําไรสําหรับปสี่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ ่ 36,522 23,580 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้ว 1,200 1,200 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 30.44 19.65 

 

ก) บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญากบับรษิัทต่างประเทศหลายแห่ง โดยบริษัทต่างประเทศดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ

ข้อมูลและความรู้ทางวิชาการและความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการผลิตสินค้าตามสิทธิการผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทย่อยผูกพันที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาการจํานวนหนึ่ง และค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิในอัตราร้อยละของยอดขายสุทธิ

ของสินค้าดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ในสัญญา 

ข) บริษัทย่อยหลายแห่งได้ทําสัญญาระยะยาวจํานวนหลายฉบับกับบริษัทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อซื้อวัตถุดิบ รับบริการ 

เช่าสินทรัพย์ ซื้อสินทรัพย์ ก่อสร้างโรงงานและสินทรัพย์ต่างๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ประทานบัตรเหมืองแร่จากราชการ 

ดังนั้นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท 

เป็นเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับ

เงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 6,594 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 

7.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 8,388 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 26 เมษายน 2555 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 11.00 บาท 

เป็นเงินประมาณ 13,200 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับ

เงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 5,386 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 

6.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 7,769 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 25 เมษายน 2556 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 6,569 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 เนื่องในโอกาสเอสซีจี

ครบรอบ 100 ปี ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 3,584 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้ว

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 

 

 

 

 

 

 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น  

 หน่วย: ล้านบาท 

 หมายเหตุ 2556 2555

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (5) (225) 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  1  (18) 

รวม 15 (4) (243) 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีที่แท้จริง  

 2556 2555

 อัตราภาษี

(ร้อยละ) (ล้านบาท) 

อัตราภาษี

(ร้อยละ) 

 

(ล้านบาท) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 36,070 21,803

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงนิได้ 20 7,214 23 5,015

ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี

   สําหรบักิจการในต่างประเทศ 13 (49) 

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (2,528) (1,215) 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี (83) (84) 

ผลแตกต่างชั่วคราว (154) (226) 

ขาดทุนทางภาษี 289 1,219

ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ 628 655

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 5,379 5,315

ภาษีงวดก่อนๆ ทีบ่ันทึกต่ําไป (สงูไป) (172) 51

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (197) (624) 

การลดภาษีเงนิได้นิติบุคคล (7) -

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 14 5,003 22 4,742

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 

ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตรา

ร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ

สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ  

ทั้งนี้ เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะดําเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด 

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาทําให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายป้องกัน

ความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้า กําหนดวงเงินสินเชื่อวงเงินค้ําประกันจากธนาคาร และ/หรือวงเงินค้ําประกัน

บุคคล กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการให้สินเชื่อ และมีการติดตามลูกหนี้ที่มีการค้างชําระ มูลค่ายุติธรรม

ของลูกหนี้ซึ่งแสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุ่มบริษัทบริหาร

หนี้สินโดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้ 

เงินให้กู้ยืม 

 

อัตราผลตอบแทน หน่วย: ล้านบาท

ที่แท้จริง หลังจาก 1 ปี

(ร้อยละต่อปี) ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม

ปี 2556

หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.75 - 10.00 / 146             -                 -                 146             

LIBOR3M บวก 2.15

ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.00 -                 -                 143             143             

รวม 146             -                  143             289             

ปี 2555

หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5.00 - 10.00 137             -                 -                 137             

LIBOR3M บวก 2.15

ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2.00 -                 -                 137             137             

รวม 137             -                  137             274             

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้ 

หนี้สินทางการเงิน 

 

อัตราผลตอบแทน หน่วย: ล้านบาท

ที่แท้จริง หลังจาก 1 ปี

(ร้อยละต่อปี) ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม

ปี 2556

หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1.55 - 10.50 / MOR 12,917        -                 -                 12,917        

  ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน LIBOR6M บวก 3.00

SIBOR บวก 2.00

เงินกู้ยืมระยะสั้น 0.75 88               -                 -                 88               

  จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะยาว 2.00 - 5.00 5,073          -                 -                 5,073          

   จากสถาบันการเงิน MLR ลบ (1.75 - 2.50)

LIBOR บวก (0.30 - 0.375)

EURIBOR บวก 0.65

SIBOR บวก (0.375 - 1.00)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.00 - 8.25 786             -                 -                 786             

หุ้นกู้ 3.85 14,963        -                 -                 14,963        

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 2.00 - 5.00 -                 23,843        3,070          26,913        

   จากสถาบันการเงิน MLR ลบ (1.00 - 2.50)

LIBOR บวก (0.30 - 0.475)

EURIBOR บวก 0.65 

SIBOR บวก (0.375 - 1.00)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.45 - 8.50 -                 16               -                 16               

หุ้นกู้  4.00 - 4.50 -                 126,174      -                 126,174      

รวม 33,827        150,033      3,070          186,930      
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศ ดังนี้ 

 

อัตราผลตอบแทน หน่วย: ล้านบาท

ที่แท้จริง หลังจาก 1 ปี

(ร้อยละต่อปี) ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม

ปี 2555

หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3.50 - 5.63 / MOR / MMR 13,771        -                 -                 13,771        

  ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน LIBOR6M บวก 3.00

SIBOR บวก 2.50

SIBOR บวก Margin 6.50

เงินกู้ยืมระยะสั้น 0.75 105             -                 -                 105             

  จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะยาว 2.50 - 5.65 4,638          -                 -                 4,638          

   จากสถาบันการเงิน MLR ลบ (1.75 - 2.125)

LIBOR บวก (0.178 - 0.375)

EURIBOR บวก 0.65

SIBOR บวก (0.375 - 0.90)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.45 - 8.50 580             -                 -                 580             

หุ้นกู้ 4.15 - 5.15 29,910        -                 -                 29,910        

ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 0.75 - 5.65 -                 23,768        5,723          29,491        

   จากสถาบันการเงิน MLR ลบ (1.00 - 2.50)

LIBOR บวก (0.178 - 0.475)

EURIBOR บวก 0.65 

SIBOR บวก 0.375 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.45 - 8.50 -                 807             -                 807             

หุ้นกู้ 3.85 - 4.50 / MLR ลบ 3.00 -                 96,273        -                 96,273        

รวม 49,004        120,848      5,723          175,575      

หน่วย: ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาว รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555
เหรียญสหรฐั 2,623                3,219                6,898              9,201              9,521              12,420            
ยูโร 244                   220                   733                 881                 977                 1,101              
เปโซ 756                   544                   386                 616                 1,142              1,160              
ดอง 312                   -                      -                     -                     312                 -                     
เยน 17                     35                     113                 147                 130                 182                 
อื่นๆ 83                     24                     -                     -                     83                   24                   
รวม 4,035                4,042                8,130              10,845            12,165            14,887            

ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

และเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะสั้น

กลุ่มบริษัทได้ทําธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของกลุ่มบริษัท

การจัดการความเสี่ยงโดยใช้ตราสารทางการเงินนี้ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว 

และมีการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

อนุพันธ์ทางการเงินที่กลุ่มบริษัทจัดทํา ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) สัญญา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) โดยสัญญาที่ทํานั้น

เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่กล่าวไว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการส่งออกและรายได้อื่นๆ เป็นเงินตราต่างประเทศ

อีกจํานวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ 

มูลค่ายุติธรรม 

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย

ในตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ (มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19)  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมี 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

ก) หนังสอืค้ําประกันที่ออกโดยกลุ่มบริษัทเพื่อค้ําประกนัการจ่ายชาํระ    

เงินกู้ยืมของกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 1,252  2,289 

ข) หนังสอืค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารแก่หนว่ยงานรัฐบาล รฐัวิสาหกจิ 

และเอกชน 1,497  1,331 

ค) เลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนีส้ิน 2,620  959 

ง) ภาระผูกพนั    

- ตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ 101,031  69,522 

- ตามสัญญาเช่าและบริการ 2,070  2,104 

- ตามสัญญาซื้อที่ดิน ก่อสรา้ง ติดตั้งเครื่องจักร และโครงการพฒันาระบบงาน 20,676  2,637 

ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรนี้ได้รวมถึงสัญญาก่อสร้างของโรงงานในประเทศอินโดนีเซียและในประเทศพม่า 

มูลค่าตามสัญญาทั้งหมด 469 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 15,105 ล้านบาท ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 54 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 1,518 ล้านบาท 

จ) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีและอื่นๆ จํานวน 141 ล้านบาท (2555: 141 ล้านบาท) (อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนของผลคดีความกลุ่มบริษัทจึงยังไม่บันทึกหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินรวม) 

ฉ) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกบัการลักทรัพย์ (แบบฟอร์มใบหุ้นสามัญ) และ

การปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจํานวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 บริษัทได้รับแจ้ง

จากศาลแพ่งว่าผู้จัดการมรดกและทายาทผู้ถือหุ้นที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่น

ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย 
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ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ศาลแพ่งมีคําพิพากษาว่าอดีตพนักงานกระทําละเมิดต่อโจทก์ และให้คืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้น

พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชําระเสร็จ รวมทั้งเงินปันผลที่ขาดอยู่ และให้บริษัทในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับการกระทํา

ของอดีตพนักงานด้วย ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกประมาณการหนีส้ินจากค่าเสียหายดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 จํานวน 307 ล้านบาท (2555: 286 ล้านบาท) นอกจากนี้ บริษัทและโจทก์ต่างได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษา

ของศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์แล้ว 

ช) กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับธนาคารหลายแห่งทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจ่ายชําระเงินกู้ยืม จ่ายชําระค่าสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ และ

รับชําระเงินค่าสนิค้า มีรายละเอียดดังนี้ 

 

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2563 (2555: ครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2558) 

 

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2557 (2555: ครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2556) 

ซ) กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารต่างประเทศหลายแห่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ของเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศจํานวน 249 ล้านเหรียญสหรัฐ (2555: 305 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว LIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.67 ถึง 4.98 ต่อปี (2555: ร้อยละ 2.67 ถึง 4.98 ต่อปี) 

ฌ) บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยมูลค่า 213 ล้านเหรียญสหรัฐ (2555: 

213 ล้านเหรียญสหรัฐ) และแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.86 ต่อปี (2555: อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 3.86 ต่อปี) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 219 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 

หน่วย: ล้าน / ล้านบาท

มูลค่าตามสัญญา - เงินกู้ยืม Swap

สกุลต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท

2556 2555 2556 2555

เหรียญสหรัฐ 279                  20                    8,364               701                  

หน่วย: ล้าน / ล้านบาท

มูลค่าตามสัญญา

ลูกหนี้การค้า Forward เจ้าหนี้การค้า Forward

สกุลต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท สกุลต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

เหรียญสหรัฐ 861       722       27,172  21,947  336       254       10,730  7,819    

ยูโร 14         17         591       675       13         6           543       257       

เยน 4           4           1           2           1,876    452       596       176       

อื่นๆ 1           -          35         12         3           - 49         9           

รวม 27,799  22,636  11,918  8,261    

ญ) กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเพือ่บริหารความเสี่ยงทางด้านราคาพลังงานและค่าขนส่งกับธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศ

หลายแห่ง มูลค่าตามสัญญาสุทธิ 72 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 2,371 ล้านบาท (2555: 37 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 1,124 ล้านบาท) 

ฎ) กิจการที่ควบคุมร่วมกันแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาซื้อวัตถุดิบกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 17 ปี 

 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการ

กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพือ่ให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท

ยังคํานึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่

เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดํารงไว้ซึ่ง

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

 

ก) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่สั่งให้หน่วยงานราชการ 8 แห่งระงับ 76 โครงการ

ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยองไว้เป็นการชั่วคราว ต่อมาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางได้มี

คําสั่งให้ 12 โครงการดําเนินการต่อไปได้ ส่วนที่เหลืออีก 64 โครงการให้ระงับไว้ตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง ในจํานวนนี้

มีโครงการของกลุ่มบริษัท 18 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 57,500 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการของบริษัทร่วมทุน

ภายใต้เอสซีจี เคมิคอลส์ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางได้มีคําสั่งพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตโครงการที่ออกหลังวันที่

รัฐธรรมนูญปี 2550 มีผลบังคับใช้ และเข้าข่าย 11 ประเภทโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยผลของคําพิพากษาดังกล่าว โครงการเกือบทั้งหมด

ของกลุ่มบริษัทไม่เข้าข่ายประเภทโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง จึงสามารถดําเนินการต่อไปได้ มีเพียง 1 โครงการ

ที่เข้าข่ายตามประกาศดังกล่าว ซึ่งได้ดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2550 

เรียบร้อยแล้ว เมื่อปลายปี 2555 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว 

กนอ. จึงได้ส่งเรื่องให้อัยการเพื่อยื่นขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพื่อให้โครงการสามารถ

ดําเนินการต่อไปได้ ซึ่งอัยการได้ยื่นคําร้องขอยกเลิกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด  

ทั้งนี้ ในส่วนของคดี ผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานราชการได้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด 

ข) จากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 เอสซีจี เปเปอร์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Nippon Paper Industries Company Limited 

(หรือ NPI) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมทุนในสายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียน (Fibrous Chain) โดย NPI 

จะเข้ามามีสัดส่วนในการถือหุ้นร้อยละ 30 ใน Fibrous Chain ของเอสซีจี เปเปอร์ ด้วยการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 

ของปี 2556 เอสซีจี เปเปอร์ และ NPI ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนแล้ว โดย NPI จะนําเงินมาลงทุนใน Fibrous Chain ของเอสซีจี เปเปอร์ 

5,035 ล้านบาท ซึ่งหลังจากบรรลุเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนแล้ว NPI จะลงทุนในส่วนแรกประมาณ 3,300 ล้านบาท 

ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 22 และจะลงทุนส่วนที่เหลือภายในไตรมาสที่ 2 

ของปี 2559 เพื่อให้ได้สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 
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ก) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เอสซีจี เปเปอร์ได้ขายหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้กับ NP Trading Co., Ltd. (หรือ NPT) เป็นจํานวนเงิน 

172 ล้านบาท 

ข) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 

1) ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 

เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 100 ปี ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 33 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับ

เงินปันผลคิดเป็นเงินประมาณ 8,400 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2557 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2557 

2) ให้บริษัทออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 1 เมษายน 2557 มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยตามราคา

ตลาดในขณะที่ออก โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้จะนําไปไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553 มูลค่า 10,000 ล้านบาท ที่จะครบ

กําหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2557 และออกหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่า 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

ทั้งนี้เมื่อรวมหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะออกแล้วบริษัทจะมีหุ้นกู้ที่ออกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 146,500 ล้านบาท 

ค) กลุ่มบริษัทได้ทําการขอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมด ในราคา

รับซื้อหุ้นละ 21 บาท โดยมีระยะเวลาการรับซื้อทั้งสิ้น 45 วันทําการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 

ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทถอืหุ้นจากร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 92 

 

รายการบางรายการในงบการเงนิรวมของปี 2555 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงินรวม

ปี 2556 ดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท 

 ก่อนจัด

ประเภทใหม่ 

จัดประเภท

ใหม่ 

หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 43,181 (304) 42,877

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,318 304 4,622

 

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ และ

กําหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่อง ปีที่มีผลบังคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2555) การรวมธุรกิจ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 4 สัญญาประกนัภัย 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 5 (ปรับปรงุ 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพื่อขายและ

การดําเนินงานที่ยกเลิก 

2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่อง ปีที่มีผลบังคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2555) ส่วนงานดําเนนิงาน 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 12 (ปรับปรงุ 2555) ภาษีเงนิได้ 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 17 (ปรับปรงุ 2555) สัญญาเชา่ 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 18 (ปรับปรงุ 2555) รายได้ 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 19 (ปรับปรงุ 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 21 (ปรับปรงุ 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 24 (ปรับปรงุ 2555) 

 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 

2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 28 (ปรับปรงุ 2555) เงินลงทุนในบรษิัทร่วม 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 31 (ปรับปรงุ 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 34 (ปรับปรงุ 2555) งบการเงินระหว่างกาล 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 36 (ปรับปรงุ 2555) การด้อยคา่ของสนิทรพัย์ 2557 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 38 (ปรับปรงุ 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงิน

ในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธพิิเศษแก่ลูกคา้ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรพัย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสนิทรพัย์จากลูกคา้ 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดําเนนิงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 

 

การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับ

รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า 

2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 2557 

ผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวม 

และคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินรวมในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ 
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 

เสนอ  ผู้ถือหุน้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่              

31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี    

สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญช ีซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกาํหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา

การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดย

ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ข้าพเจา้เชื่อว่าหลักฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

 
 

 

 

 
 

 
ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี ้ แสดงฐานะการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงาน 

และกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

สุพจน ์สงิหเ์สน่ห ์

ผู้สอบบัญชีรบัอนญุาต 

เลขทะเบียน 2826 
 

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

20 กุมภาพันธ ์2557 
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จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

กานต์  ตระกูลฮุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

หน่วย: พันบาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,725,673              15,685,753            

เงินลงทุนชั่วคราว 6 6,984,018              7,486,825              

ลูกหนี้อื่น 5 2,923,398              2,253,830              

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 96,940,893            72,573,124          

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 875,111                 870,564                 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 109,449,093          98,870,096            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย 6 10,461,246            11,447,566            

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 7 572,795                 571,898                 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 7 105,379,788          89,724,149            

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 8 3,256,758              3,256,758              

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 -                        91,748                   

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 9 1,917,213              1,643,648              

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 3,051,846              1,151,338              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 1,841,433              620,543                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 324,305                 318,225                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 126,805,384          108,825,873          

รวมสินทรัพย์ 236,254,477          207,695,969          

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

หน่วย: พันบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2556 2555

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13 6,500,000              -                        

เจ้าหนี้อื่น 5 643,690                 495,946                 

ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 14 15,000,000            30,000,000            

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 5,305,541              5,513,343              

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,332,894              1,224,982              

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 37,897                   5,756                     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 229,586                 205,263                 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 29,049,608            37,445,290            

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ 14 126,500,000          96,500,000            

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 12 382,653                 505,712                 

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 15 517,972                 486,019                 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,038,189              463,282                 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 128,438,814          97,955,013            

รวมหนี้สิน 157,488,422          135,400,303          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

   ทุนจดทะเบียน 16 1,600,000              1,600,000              

ทุนที่ออกและชําระแล้ว 16 1,200,000              1,200,000              

กําไรสะสม 

จัดสรรแล้ว

   ทุนสํารองตามกฎหมาย 17 160,000                 160,000                 

   ทุนสํารองทั่วไป 10,516,000            10,516,000            

ยังไม่ได้จัดสรร 64,085,370            57,567,404            

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2,804,685              2,852,262              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 78,766,055            72,295,666            

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 236,254,477          207,695,969          

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ

กานต์  ตระกูลฮุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2556 2555

 รายได้

 รายได้เงินปันผล 5 23,455,486            18,282,957            

 รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา 5 2,929,466              2,824,731              

 รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร 5 2,226,350              2,078,012              

 รายได้อื่น 18 1,856,954              1,616,318              

 รวมรายได้ 30,468,256            24,802,018            

 ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 19 (2,297,025)             (2,084,158)             

 กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28,171,231            22,717,860            

 ต้นทุนทางการเงิน 5, 21 (3,446,602)             (2,690,719)             

 กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24,724,629            20,027,141            

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22 (285,037)                (377,620)                

 กําไรสําหรับปี 24,439,592            19,649,521            

 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 23 20.37                     16.37                     

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

หน่วย: พันบาท

หมายเหตุ 2556 2555

 กําไรสําหรับปี 24,439,592            19,649,521            

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 6 (59,470)                  744,977                 

 กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

        สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 15 483                        (50,497)                  

 ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 22 11,797                   (55,093)                  

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (47,190)                  639,387                 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 24,392,402            20,288,908            

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

192 193



สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

ทุนที่ออก

หมายเหตุ และชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 1,200,000                                    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินปันผล 24 -                                              

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรหรือขาดทุน -                                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                                              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,200,000                                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 1,200,000                                    

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินปันผล 24 -                                              

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                                              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

  กําไรหรือขาดทุน -                                              

  กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                                              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,200,000                                    

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย: พันบาท

องค์ประกอบอื่น

กําไรสะสม ของส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผลกําไร (ขาดทุน)

ทุนสํารอง ทุนสํารอง จากการวัดมูลค่า รวมส่วน

ตามกฎหมาย ทั่วไป เงินลงทุนเผื่อขาย ของผู้ถือหุ้น

160,000                          10,516,000                     51,732,658                     2,172,463                       65,781,121                     

-                                 -                                 (13,774,363)                    -                                 (13,774,363)

-                                 -                                 (13,774,363)                    -                                 (13,774,363)                    

-                                 -                                 19,649,521                     -                                 19,649,521 

-                                 -                                 (40,412)                           679,799                          639,387                          

-                                 -                                 19,609,109                     679,799                          20,288,908                     

160,000                          10,516,000                     57,567,404                     2,852,262                       72,295,666                     

160,000                          10,516,000                     57,567,404                     2,852,262                       72,295,666                     

-                                 -                                 (17,922,013) -                                 (17,922,013)

-                                 -                                 (17,922,013)                    -                                 (17,922,013)                    

-                                 -                                 24,439,592                     -                                 24,439,592 

-                                 -                                 387                                  (47,577)                           (47,190)                           

-                                 -                                 24,439,979                     (47,577)                           24,392,402                     

160,000                          10,516,000                     64,085,370                     2,804,685                       78,766,055                     
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

หน่วย: พันบาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 24,439,592            19,649,521            

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 140,091                 73,607                   

ดอกเบี้ยรับ (4,180,863)             (3,879,053)             

ดอกเบี้ยจ่าย 5,496,300              5,291,116              

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น 429,754                 (69,469)                  

รายได้เงินปันผล (23,455,486)           (18,282,957)           

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 53,615                   286,330                 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 285,037                 377,620                 

กําไรจากการขายสินทรัพย์ และอื่นๆ (790,049)                (176,456)                

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 2,417,991              3,270,259              

สินทรัพยด์ําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 

ลูกหนี้อื่น (267,239)                (217,960)                

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (4,547)                    (14,354)                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (13,172)                  (1,591)                    

สินทรัพย์ดําเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ (284,958)                (233,905)                

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้อื่น 85,717                   121,649                 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 14,375                   36,981                   

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน (11,172)                  (49,525)                  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 50,599                   73,747                   

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ 139,519                 182,852                 

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 2,272,552              3,219,206              

จ่ายภาษีเงินได้ (364,157)                (647,859)                

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,908,395              2,571,347              

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 

หน่วย: พันบาท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย 4,208,242              3,937,173              

รับเงินปันผล 23,485,415            19,325,313            

เงินลงทุนชั่วคราว 511,631                 (223,612)                

เงินลงทุนเผื่อขาย (11,582,711)           (14,026,993)           

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (15,656,537)           (22,452,007)           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน 12,840,835            28,951,194            

จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน -                        (816,413)                

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,384,485)             (677,214)                

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 74,932                   71,705                   

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (24,327,124)           (15,441,395)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (13,829,802)           (1,352,249)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืม

จ่ายดอกเบี้ย (5,408,858)             (5,191,795)             

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 6,500,000              -                        

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (207,802)                344,193                 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 45,000,000            56,500,000            

เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ (30,000,000)           (40,000,000)           

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ 15,883,340            11,652,398            

เงินปันผลจ่าย (17,922,013)           (13,774,363)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,038,673)             (2,121,965)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (13,960,080)           (902,867)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 15,685,753            16,588,620            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 1,725,673              15,685,753            

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้คงค้างที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 124,586                 -                        

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบการเงินนี้นาํเสนอเพื่อวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทําเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้รับอนุมัติ

ให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 
 

 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่                 

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2518 
 

บริษัทเป็นผู้ลงทุนในส่วนงานธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และ เอสซีจี เปเปอร์ 
 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบรษิัทและมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื่อง

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 12 ภาษีเงนิได้

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 21 (ปรับปรงุ 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นนี้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินใหม่บางฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่ได้   

มีการนํามาใช้สําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวได้เปิดเผยใน     

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  
 

งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดังต่อไปนี้ 
 

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กําหนดไว้  
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(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมด  

มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้านบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
 

(ง) การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ 
 

ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณการและข้อสมมติ

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และ

ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ 
 

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก

ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการ และข้อสมมติที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชีซึ่งมีผลกระทบสําคัญ       

ต่อการรับรู้จํานวนเงินในงบการเงินได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ 
 

หมายเหตุ 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรายการ  

และหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งรวมค่าความนิยม 

หมายเหตุ 12, 22 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุ 15 อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

และอัตรามรณะ 

หมายเหตุ 26 ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

 

(ก) ภาพรวม 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังที่กล่าว             

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้ 
 

การบญัชีภาษีเงินได้ 

การบญัชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่บริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข) ถึง 3 (ค) สําหรับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบัญชี ฐานะการเงิน และ                

ผลการดําเนินงานของบริษัท 
 

 

 

 

 

 

(ข) การบัญชีภาษีเงินได ้
 

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ระบุให้กิจการต้องบันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน               

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคือ จํานวนภาษีเงินได้ที่กิจการได้รับคืนหรือ

ต้องจ่ายในอนาคตตามลําดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงใน                   

งบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ        

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ฐ) 
 

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป            

ซึ่งไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 
 

(ค) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
 

การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่าง ที่ใช้ในการดําเนินงาน 

ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้นประกอบกิจการ มาตรฐานการบัญชี         

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) กําหนดให้กิจการระบุสกลุเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและแปลงค่ารายการทีเ่ป็นสกลุต่างประเทศให้เป็น

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าว ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

ได้ให้คํานิยามสําหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ 
 

ผู้บริหารกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทเป็นสกุลเงินบาท ดังนั้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 

(ปรับปรุง 2552) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อฐานะการเงิน 

ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท 
 

 

นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

(ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์กระแสรายวัน 

และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจํานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญ   

ต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงิน           

ในงบกระแสเงินสด 

(ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 
 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกค้า 

ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 
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(ค)  เงินลงทุน 
 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บันทึกบัญชีโดยวิธีราคาทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น 
 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้าจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและ

แสดงในมูลค่ายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดและแสดงในราคาทุน    

ตัดจําหน่ายหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่าย

โดยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ 
 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จนครบ

กําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และ           

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบันทึกโดยตรงในส่วนของ   

ผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เมื่อมี         

การจําหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็น    

เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะบันทึกดอกเบี้ยในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 
 

 การจําหน่ายเงินลงทุน 
 

เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคา

หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 

 ในกรณีที่บริษัทจําหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่เพียงบางส่วน การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่

ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 
 

(ง) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของ

มูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจ หรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือ

ใช้ในการบริหารงาน 
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 

 

ราคาทุนรวมถึงรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม

ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้ได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมให้ประโยชน์       

และรวมต้นทุนการกู้ยืม 
 

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์             

แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 
 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5  ป ี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5, 20, 40  ป ี
 

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี 

ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป 
 

(จ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

สินทรัพย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธิข์องกิจการ 
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง ซึ่งรวม

ต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อม

จะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย  การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สําหรับ

เครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึก             

แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกต่างหากจากกัน 

 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธทิี่ได้รบัจากการจําหนา่ยกับมูลคา่

ตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ที่เช่า 
 

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการครอบครองสินทรัพย์ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่า      

ทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาํสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบัน

ของจํานวนเงินขัน้ต่ําทีต่้องจ่ายตามสัญญาเชา่แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า

สะสม ค่าเช่าที่ชําระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า เพื่อทําให้อัตราดอกเบี้ย

เมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 
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การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ 
 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้น               

จะถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี 
 

ต้นทุนที่เกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                     

ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ

รายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบํารุง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

ค่าเสื่อมราคา 
 

ค่าเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดค่าเสื่อมราคาของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ

มูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์  
 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 
 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 ป ี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5, 20, 40 ป ี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5, 10  ป ี

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 5  ป ี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใชส้าํนักงาน 5  ป ี
 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของ

สินทรัพย์ที่เช่าจะเป็นวิธีเดียวกันกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
 

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุง          

ตามความเหมาะสม 
 

(ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการให้ประโยชน์จํากัดแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสมและ           

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่

สามารถระบุได้ที่เกีย่วข้องนัน้ รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้ 

ค่าตัดจําหน่าย 
 

ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 
 

ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในอนาคต    

จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจําหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสนิทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์  
 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมการใชส้ิทธ ิ ตามอายุสัญญา 

ค่าลิขสทิธิ์ซอฟต์แวร ์ 3, 10 ป ี

อื่นๆ 10, 25 ปี 
 

วิธีการตัดจําหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุง

ตามความเหมาะสม  
 

(ช) การด้อยค่า 
 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณี

ที่มีข้อบ่งชี้จะทําการประมาณมูลค่าสนิทรัพย์ทีค่าดวา่จะได้รับคืน สําหรับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมาณทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า          

จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์

ดังกล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการ

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บันทึกในกําไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน

ของสินทรัพย์หักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกําไรหรือขาดทุน 
 

การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกําหนดและลูกหนี้ที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย คํานวณ

โดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง สําหรับลูกหนี้

ระยะสั้นไม่มีการคิดลด 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสด

ที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ใน

ตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ 
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การกลับรายการด้อยค่า 
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง              

และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน  
 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลา

รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักด้วย   

ค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน  
 

(ซ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน 
 

(ฌ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นผลประโยชน์ประเภทหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจํานวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่ง    

แยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม 

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานในกําไรหรือขาดทุน                  

ในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทาํงานให้กับกิจการ  
 

 โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้เป็นผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงินภาระผูกพันสุทธิของบริษัท

จากโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคต               

ที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น    

มูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิจากต้นทนุบรกิารในอดีตทีย่ังไม่รบัรู้ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากพันธบัตร

รัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัทและมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย 
 

การคํานวณจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
 

เมื่อมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการในอดีต          

ของพนักงานรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันที่ผลประโยชน์นั้นเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์  

ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนทันที  
 

บริษัทรับรู้ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ในกําไรหรือขาดทุน  
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น  
 

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกดิจากการทํางานของพนักงาน

ในปีปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของบริษัทโดยคํานวณ

ตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกําไรหรือ

ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

การคํานวณจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทํางานให้ 
 

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชําระสําหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกําไร หากบริษัทมีภาระผูกพัน

ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทํางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้

สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล  
 

(ญ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน                   

ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์               

เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่าย     

ในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่ง

แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 
 

(ฎ) รายได้ 
 

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 

รายได้ค่าธรรมเนียม 
 

รายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารและการบริการรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามที่กําหนด

ในสัญญา 
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดเป็นการเฉพาะเพื่อก่อให้เกิด  

รายได้ตามสัญญาเช่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น 

  

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
 

ดอกเบี้ยรับบันทกึในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันทีบ่ริษัทมีสทิธิได้รบัเงินปันผล 

ในกรณีเงินปนัผลที่จะได้รบัจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสทิธกิารรับเงินปนัผล 
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(ฏ) ค่าใช้จ่าย 
 

สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่า

จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า 
 

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน

การปรับค่าเช่า 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
 

ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปและสิ่งตอบแทน 

ที่คาดว่าจะต้องจ่าย และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สิน  
 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธีอัตรา

ผลตอบแทนที่แท้จริง 
 

ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
 

บริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงานจํานวนหนึ่งที่เข้าหลักเกณฑ์เพื่อการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกันพนักงานที่เห็นชอบกับ

ข้อเสนอจะได้รับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุด จํานวนปีที่ทํางานหรือจํานวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณ

ตามปกติ บริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน  
  

(ฐ) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระหรือได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจําปีที่ต้องเสียภาษี 

โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ

รายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและ

จํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่า

ความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครัง้แรกซึ่งเป็นรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ

กําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่า      

จะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว    

เมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

การวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่

บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชําระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี 

ที่ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชําระบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอ

สําหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และ

จากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกบั

เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทําให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่  

การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย             

ที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดย

หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการ     

มีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชําระ

หนี้สินในเวลาเดียวกัน 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต                   

จะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน                  

ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 
 

(ฑ) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้               

ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในกําไร

หรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม           

แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน          

ซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งแสดงในมูลค่ายุติธรรมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่มีการพิจารณามูลค่ายุติธรรม 

 

(ฒ) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุนเงินกู้ยืม และหุ้นกู้  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจกับต่างประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ใช้

เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนในงวดบัญชี

เดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ทําประกันความเสี่ยงไว้  
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บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน 
 

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุปได้ดังนี้ 
 

 หน่วย: ล้านบาท  

 2556  2555  นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทย่อย      

รายได้ค่าทรพัย์สนิทางปญัญา      

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบรหิาร      

รายได้ค่าบริการและอื่นๆ 4,491 4,345  ส่วนใหญค่ิดตามอัตรา

    ร้อยละของรายได้จากการขาย

รายได้เงนิปนัผล 18,045 13,625  ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ  3,346 2,709  อัตราตามสญัญา

ดอกเบี้ยจ่าย 67 69  อัตราตามสญัญา

     

บริษัทร่วม     

รายได้ค่าทรพัย์สนิทางปญัญา     

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบรหิาร     

รายได้ค่าบริการและอื่นๆ 560 492  ส่วนใหญค่ิดตามอัตรา

    ร้อยละของรายได้จากการขาย

รายได้เงนิปนัผล 568 289  ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยรับ  - 2  อัตราตามสญัญา

     

บริษัทอื่น     

รายได้ค่าทรพัย์สนิทางปญัญา     

รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบรหิาร     

รายได้ค่าบริการและอื่นๆ 310 311  ส่วนใหญค่ิดตามอัตราร้อยละ

    ของรายได้จากการขาย

รายได้เงนิปนัผล 4,508 4,184  ตามจํานวนที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย 18 36  อัตราตามสญัญา
 

งบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทแสดงต้นทุนทางการเงินจํานวน 3,447 ล้านบาท (2555: 2,691 ล้านบาท) 

ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 6,793 ล้านบาท (2555: 5,402 ล้านบาท) และดอกเบี้ยรับจากกิจการ    

ที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 3,346 ล้านบาท (2555: 2,711 ล้านบาท) 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
 

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

บัญชีเดินสะพัด    

บริษัทย่อย    

บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด 428 241 

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ่สรา้ง จํากัด 182 163 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด 100 40 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด 99 147 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย) จํากัด 95 146 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากดั 80 89 

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากดั 78 67 

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด 74 21 

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส ์แมเนจเม้นท์ จํากัด 59 39 

บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วสิเซส จํากัด 53 8 

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด   

   (เดิมชื่อ “บริษทัเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จํากัด”) 52 17 

บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด 50 34 

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด 48 47 

บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 41 39 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด 33 55 

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 30 22 

บริษัทสยามมอร์ตาร์ จํากัด 28 17 

บริษัทเอสซีจี พลาสติกส ์จํากัด 27 15 

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด 26 20 

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากดั 25 23 

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 23 19 

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด 22 6 

บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จํากัด 22 7 

บริษัทไทยโพลิโพรไพลีน จํากัด - 171 

บริษัทอื่นๆ 191 154 

 1,866 1,607 

บริษัทร่วม   

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด 151 138 

บริษัทอื่นๆ 46 46 

 197 184 
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 หน่วย: ล้านบาท

 2556 2555

บริษัทอื่น  

บริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จํากัด 205 205

บริษัทอื่นๆ 21 12

 226 217

รวม 2,289 2,008

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556 2555

ตั๋วเงินรบั 

บริษัทย่อย 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด 40,860 20,656

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุกอ่สรา้ง จํากัด 25,798 15,930

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากดั 15,319 18,435

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 13,843 14,939

บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด - 1,754

Kampot Cement Co., Ltd. - 767

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบวิชั่น จํากัด 1,027 -

 96,847 72,481
 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้

บริษัทย่อย 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากดั 94 76

Buu Long Industry & Investment Joint Stock Company - 16

 94 92

 

รวม 96,941 72,573

 

   เงินให้กู้ยืมระยะยาวแกก่ิจการที่เกีย่วข้องกนั  
 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556 2555

บริษัทย่อย 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากดั - 92

 

 

 

 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา่การเงิน 
 

บริษัทได้ทําสัญญาเชา่การเงนิสาํหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์กบักจิการที่เกีย่วข้องกันแห่งหนึ่งโดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 4 ปี บริษัท

แสดงลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินสุทธิจากดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ภายใต้รายการ “เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน”        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 ลูกหนี้ตามสัญญา

เช่าการเงิน 

 ดอกเบี้ยที่ยงัไม่

ถือเป็นรายได ้

  

สุทธ ิ

ปี 2555      

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 81  5  76 

ครบกาํหนดหลังจาก 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ป ี 96  4  92 

รวม 177  9  168 

      

ปี 2556      

ครบกาํหนดภายใน 1 ปี 96  2  94 

รวม 96  2  94 

 

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปสีําหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกันมีดังนี ้
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

ระยะสั้น  

ณ วันที ่1 มกราคม 72,573 56,764 

เพิ่มขึ้น 57,056 35,930 

ลดลง (32,688) (20,121) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 96,941 72,573 

  

ระยะยาว  

ณ วันที ่1 มกราคม 92 565 

ลดลง (92) (473) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม - 92 

 

 เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

บัญชีเดินสะพัด 204 210 
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เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั    

  

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

ตั๋วเงินจ่าย    

บริษัทย่อย    

บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จํากัด 2,849 2,503 

บริษัทเหล็กสยาม จํากัด 1,304 1,307 

บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จํากดั 332 303 

Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. 292 312 

บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วสิเซส จํากัด 218 98 

บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด 166 164 

บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จํากัด 40 62 

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด 37 19 

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบวิชั่น จํากัด - 517 

บริษัทอื่นๆ 68 13 

5,306 5,298 

เงินกู้ยืมระยะสัน้    

บริษัทย่อย    

Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. - 215 

รวม 5,306 5,513 

 

  รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีสาํหรบัเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่วข้องกนัมีดังนี ้
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

ณ วันที ่1 มกราคม 5,513  5,177 

เพิ่มขึ้น 4,700  13,996 

ลดลง (4,907)  (13,660) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5,306  5,513 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ   
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   

ผลประโยชน์ระยะสั้น 182 143 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7 5 

รวม 189 148 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของ

บริษัท และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัทได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้งเงินสมทบ   

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท 
 

 

 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556 2555

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,599 4,959

เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคล่องสูง 121 10,660

เงินสด (ในกองทนุส่วนบุคคล) 6 67

รวม 1,726 15,686

 
เงินลงทุนชั่วคราว 

เงินฝากประจํากบัสถาบันการเงิน - 1,500

ตราสารหนี้ทีเ่ป็นหลักทรพัย์เผื่อขาย (ในกองทุนสว่นบคุคล) 6,984 5,987

รวม 6,984 7,487

 
เงินลงทุนเผื่อขาย 

ตราสารหนี้ทีเ่ป็นหลักทรพัย์เผื่อขาย (ในกองทุนสว่นบคุคล) 5,178 5,696

ตราสารทนุที่เปน็หลักทรพัย์ในความต้องการของตลาด 5,283 5,752

รวม 10,461 11,448

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่ากองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสระ 3 ราย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 

12,168 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงและถูกจัดอันดับอยู่ในระดับความน่าเชื่อถือ

ที่สามารถลงทุนได้ มีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.27 ถึง 4.31 ต่อปี  
 

ราคาซื้อขายของหลักทรัพย์เผื่อขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 
 

 หน่วย: ล้านบาท

  

 

 

ราคาทุน 

 

ราคาซื้อขาย 

ในตลาดหลักทรัพย ์

(ราคาเสนอซื้อ 

ครั้งสุดท้าย) 

 

 

การเปลี่ยนแปลงสุทธ ิ

ในมูลค่ายุตธิรรมของ

หลักทรัพยเ์ผื่อขาย 

   

หลักทรัพย์ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด 13,939 17,445 3,506
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รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย (ก่อนภาษี) ประกอบด้วย 
 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556  2555

การเปลี่ยนแปลงสุทธใินมูลคา่ยุติธรรม 732 845

โอนกาํไรจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมไปกําไรหรือขาดทุน (791) (100)

สุทธ ิ (59) 745

 

ระหว่างปี 2556 บริษัทได้ขายเงินลงทุนเผื่อขายโดยมีกําไรก่อนภาษีจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่งแสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” 

ในงบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจํานวนเงิน 791 บาท 
 

 

รายการเคลื่อนไหวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนมีดังนี้ 
 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556  2555

ณ วันที่ 1 มกราคม 90,296 68,042

ซื้อและลงทุนเพิ่ม 15,657 22,561

จําหน่ายและรับคนืทนุ - (722)

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า - 415

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 105,953 90,296

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปีสิ้นสุด ณ วันเดียวกัน มีดังนี้ 
 

สัดส่วน หน่วย: ล้านบาท   

ความเป็นเจ้าของ

(ร้อยละ)

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บริษัทในส่วนงานเอสซีจี 

   ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 100 100 42,499 26,899 111 111 42,388 26,788 8,108 6,532

บริษัทในส่วนงานเอสซีจี 

   เคมิคอลส์ 100 100 44,084 44,084 - - 44,084 44,084 9,444 5,743

บริษัทในส่วนงานเอสซีจี 

   เปเปอร์ 98 98 17,162 17,161 - - 17,162 17,161 769 769

บริษัทในส่วนงานอื่น 100 100 2,460 2,404 141 141 2,319 2,263 292 870

รวม 106,205 90,548 252 252 105,953 90,296 18,613 13,914

ผลขาดทุนจาก

สุทธิ รายได้เงินปันผลวิธีราคาทุน การด้อยค่าสะสม

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

สัดส่วน 

ความเป็นเจ้าของ หน่วย: ล้านบาท

(ร้อยละ) เงินลงทุน รายได้เงินปันผล 

2556 2555 2556 2555 2556 2555 

วิธีราคาทุน 

บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จํากัด (มหาชน) 10 10 1,119 1,119 39 39 

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด 10 10 881 881 4,227 3,933 

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 10 401 401 - - 

Finfloor S.P.A. 10 10 299 299 - - 

บริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จํากัด - หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม 10 10 267 267 205 205 

บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จํากัด 4 4 289 289 37 7 

บริษัทอื่นๆ - - 10 10 - - 

รวม 3,266 3,266 4,508 4,184 

หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 9 9 - - 

สุทธิ 3,257 3,257 4,508 4,184 

 

มูลค่ารวมของเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบ/สอบทานครั้งหลังสุดที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556     

มีดังนี้ 
 

หน่วย: ล้านบาท 

  ส่วนไดเ้สยีใน  ผลขาดทุนจาก 

ราคาทุน  มูลค่าตามบัญชี  การด้อยค่าสะสม

หลักทรัพย์ทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด 3,266  10,138  (9) 
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หน่วย: ล้านบาท   

ที่ดินและ อาคารและ งานระหว่าง

ส่วนปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 1,623               156                 -                   1,779             

โอนเข้า -                     -                    103                103                

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (1)                    -                    -                   (1)                  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,622               156                 103                1,881             

เพิ่มขึ้น -                     281                 -                   281                

โอนเข้า/(ออก)                       - 103                 (103)              -                   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,622               540                 -                   2,162             

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 105                  125                 -                   230                

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี -                     8                     -                   8                    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 105                  133                 -                   238                

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี -                     7                     -                   7                    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 105                  140                 -                   245                

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,517               23                   103                1,643             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 1,517               400                 -                   1,917             
 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประเมินราคาโดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์                 

ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ราคาประเมินจํานวน 2,652 ล้านบาท (2555: 2,685 ล้านบาท) 

 

 

หน่วย: ล้านบาท   

เครื่องตกแต่ง

ที่ดินและ ติดตั้งและ

ส่วน อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ งานระหว่าง

ปรับปรุง สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ สํานักงาน ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555                173             1,027                113                  36                292                463 2,104            

เพิ่มขึ้น                    - -                                     7 -                  1                   613               621               

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี -                  (22)               -                                    (2) (2)                                    - (26)               

โอนเข้า/(ออก) 3                   16                 -                  -                  8                   (131)             (104)             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 176               1,021            120               34                 299               945               2,595            

เพิ่มขึ้น                309 745                              628 -                  43                 249               1,974            

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี -                  (82)               (3)                 -                  (22)                                  - (107)             

โอนเข้า/(ออก)                  35 547               99                                    - 40                 (722)             (1)                 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 520               2,231            844               34                 360               472               4,461            

ค่าเสื่อมราคาสะสมและ

      ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 79                 946               105               31                 260               -                  1,421            

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 5                   21                 5                   2                   16                                    - 49                 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (1)                 (22)               -                  (1)                 (2)                                    - (26)               

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 83                 945               110               32                 274               -                  1,444            

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 7                   34                 6                   2                   21                                    - 70                 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี                    - (80)                                 (3) -                  (22)                                  - (105)             

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 90                 899               113               34                 273               -                  1,409            

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 93                 76                 10                 2                   25                 945               1,151            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 430               1,332            731               -                  87                 472               3,052            

 

มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งได้รับการคิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยังคง      

ใช้งานอยู่มีจํานวน 1,123 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (2555: 1,167 ล้านบาท) 
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หน่วย: ล้านบาท   

ต้นทุนค่าลิขสิทธิ์

ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ ระหว่างพัฒนา อื่นๆ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 178                     16                       456                    650                    

เพิ่มขึ้น 13                       25                       20                      58                      

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี -                         -                         (2)                       (2)                       

โอนเข้า / (ออก) 7                         (6)                        -                        1                        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 198                     35                       474                    707                    

เพิ่มขึ้น 217                     1,052                  15                      1,284                 

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี                         (4)                           - -                        (4)                       

โอนเข้า / (ออก)                           6                       (11) 5                        -                        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 417                     1,076                  494                    1,987                 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 66                       -                         2                        68                      

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 17                       -                         1                        18                      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 83                       -                          3                        86                      

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 61                       -                         1                        62                      

จําหน่าย/ตัดรายการบัญชี (2)                        -                         -                        (2)                       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 142                     -                         4                        146                    

มูลค่าตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 115                     35                       471                    621                    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 275                     1,076                  490                    1,841                 
 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงาน

จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งได้แสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 329 234

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี (712) (740)

สุทธ ิ (383) (506)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้ 
 

หน่วย: ล้านบาท   

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน

ณ วันที่ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่

1 มกราคม 2555 (หมายเหตุ 22) 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื่อขาย 32                           (31)                         -                            1                             

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 135                         (82)                         -                            53                           

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 46                           58                           10                           114                         

อื่นๆ 55                           11                           -                            66                           

รวม 268                         (44)                         10                           234                         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื่อขาย (648)                       -                            (65)                         (713)                       

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (39)                         13                           -                            (26)                         

อื่นๆ (45)                         44                           -                            (1)                           

รวม (732)                       57                           (65)                         (740)                       

สุทธิ (464)                       13                           (55)                         (506)                       

หน่วย: ล้านบาท   

บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)

ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน

ณ วันที่ ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันที่

1 มกราคม 2556 (หมายเหตุ 22) 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื่อขาย 1                             -                            -                            1                             

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 53                           -                            -                            53                           

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน 114                         (2)                           -                            112                         

อื่นๆ 66                           97                           -                            163                         

รวม 234                         95                           -                            329                         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื่อขาย (713)                       -                            12                           (701)                       

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (26)                         15                           -                            (11)                         

อื่นๆ (1)                           1                             -                            -                            

รวม (740)                       16                           12                           (712)                       

สุทธิ (506)                       111                         12                           (383)                       
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ในปี 2556 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารในประเทศหลายแห่งจํานวนเงินประมาณ 740 ล้านบาท ซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตรา

ดอกเบี้ยขั้นต่ําของเงินเบิกเกินบญัช ี(2555: 740 ล้านบาท) นอกจากนี้ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจํานวนทั้งสิ้น 

6,500 ล้านบาท ซึ่งได้กู้ยืมจากสถาบันการเงินหลายแห่ง 
 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 141,500 ล้านบาท               

(2555: 126,500 ล้านบาท) ดังนี้ 
 

อัตราดอกเบี้ย มูลค่ายุติธรรม *

หุ้นกู้ครั้งที่ 2556 2555 (ร้อยละต่อปี) อายุหุ้นกู้ ครบกําหนด 2556 2555

1/2552 -                  20,000 5.15 4 ปี 1 เมษายน 2556 -                 1,004

2/2552 -                  10,000 4.15 4 ปี 1 ตุลาคม 2556 -                 1,016

1/2553 10,000         10,000 3.85 4 ปี 1 เมษายน 2557 1,004 1,013

2/2553 5,000           5,000 3.85 4 ปี 1 ตุลาคม 2557 1,015 1,008

1/2554 15,000         15,000 4.00 4 ปี 1 เมษายน 2558 1,018 1,025

2/2554 10,000         10,000 4.50 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2558 1,022 1,037

1/2555 25,000         25,000 4.15 4 ปี 1 เมษายน 2559 1,021 1,020

2/2555 25,000         25,000 4.15 4 ปี 1 พฤศจิกายน 2559 1,020 1,006

3/2555 6,500           6,500 4.40 7 ปี 12 ตุลาคม 2562 1,006 1,028

1/2556 25,000         -                  4.00 4 ปี 1 เมษายน 2560 1,003 -

2/2556 20,000         -                  4.25 4 ปี 1 ตุลาคม 2560 1,013 -

รวม 141,500       126,500       

หัก ส่วนที่ถึงกําหนด

  ชําระภายในหนึ่งปี 15,000         30,000         

สุทธิ 126,500       96,500         

* ราคาซื้อขายสุดท้าย (บาทต่อหน่วย: มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 1,000 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หน่วย: ล้านบาท

 
 

 

บริษัทจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบําเหน็จตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541    

ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 

หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556  2555 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 488 458

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 29 27

ผลประโยชน์อื่นๆ 1 1

รวม 518 486

 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที ่1 มกราคม  485 196 

ผลประโยชน์จ่าย (11) (14) 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบีย้ 47 21 

รับโอน (โอน) พนกังานของบริษัทย่อย (3) 229 

ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย   

 รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน - 3 

 รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1) 50 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 517 485 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

         รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
 

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 28 10 

ดอกเบี้ยจากภาระผกูพนั 19 11 

รับโอน (โอน) พนกังานของบริษัทย่อย (3) 229 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนักัย - 3 

รวม 44 253 

 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกาํไรหรอืขาดทนุข้างต้น แสดงรวมในรายการดังนี ้   

 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 44 253 

 

  รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 หน่วย: ล้านบาท 

 2556  2555 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม    

ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย (1) 50 
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           ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 
  

ร้อยละ 

2556 2555  

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

อัตราคิดลด  3.58, 3.75 3.58, 3.75  

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงนิเดือน 3.00 - 8.00 3.00 - 8.00  

อัตราการหมุนเวียนพนกังาน 1.00 - 10.00 * 1.00 - 10.00 *

อัตรามรณะ 30.00 ของ TMO2008 ** 30.00 ของ TMO2008 **

* ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008) 

 

 

 

 ราคาตาม                                                                                         หน่วย: ล้านหุ้น / ลา้นบาท

 มูลค่าหุ้น 2556 2555

 (บาท) จํานวนหุ้น มูลค่า จํานวนหุ้น มูลค่า

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

-  หุ้นสามัญ 1 1,600 1,600 1,600 1,600 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

-  หุ้นสามัญ 1 1,600 1,600 1,600 1,600 

ทนุที่ออกและชําระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม  

-  หุ้นสามัญ 1 1,200 1,200 1,200 1,200 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

-  หุ้นสามัญ 1 1,200 1,200 1,200 1,200 

 

 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) 

อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 
 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิรรม 
 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของ        

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจนกระทั่งมีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น 

 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556 2555

ดอกเบี้ยรับจากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 851 1,182

กําไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ 791 140

รายได้ค่าธรรมเนียมค้ําประกันเงินกู้ 173 203

กําไรจากการขายหินแรแ่ละอื่นๆ 16 37

กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า - 35

อื่นๆ 26 19

รวม 1,857 1,616

 

 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556 2555

เงินเดือน สวัสดิการ คา่ใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหาร 2,835 1,698

ค่าประชาสัมพันธ ์ 744 627

ค่าจ้างแรงงานภายนอก 297 173

ค่าซ่อมแซม ตกแต่งและบํารุงรกัษา 220 135

ค่าธรรมเนียมวิชาชพี 214 118

ค่าเชา่ 179 121

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 139 70

ค่าสาธารณูปโภค 81 75

ค่าภาษีใบอนญุาตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 32 31

ประมาณการค่าเสียหายจากคดีใบหุ้น 21 55

ค่าใช้จ่ายเรียกเกบ็ (2,546) (1,117)

อื่นๆ 81 98

รวม 2,297 2,084

224 225



 

  

 หน่วย: ล้านบาท

 2556  2555

เงินเดือนและค่าแรง 2,030 830

สวัสดิการ และอื่นๆ 156 117

ต้นทุนบาํเหน็จ - โครงการสมทบเงินทีก่ําหนดไว้ 140 54

ค่าใช้จ่ายสาํหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบรว่มกัน 4 20

ต้นทุนบาํเหน็จ   

 โครงการผลประโยชนท์ี่กําหนดไว้ 47 24

 รับโอนพนกังานจากบริษัทย่อย 3 229

 2,380 1,274

ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรพัย์ระหว่างก่อสร้าง (51) (2)

สุทธ ิ 2,329 1,272

 

บริษัทได้จัดให้มีเงินทุนเลี้ยงชีพเพื่อจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริษัทจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของค่าจ้างพนักงาน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน และตั้งแต่เดือนเมษายน 2538 บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทนุสาํรองเลี้ยงชพีซึ่งได้จดทะเบียนเปน็

นิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสําหรับพนักงานของบริษัท

พนักงานที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนใหม่นี้ต้องจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 13 ของเงินเดือนและ

บริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก 
 

 

 หน่วย: ล้านบาท

 2556  2555

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สกุลเงินบาท 5,554 5,286

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้สกุลเงนิต่างประเทศ (122) (189)

ดอกเบี้ยจ่าย (รับ) บริษัทในเครือ  

 ดอกเบี้ยจ่าย - บริษัทในเครือ 85 105

 ดอกเบี้ยรับ - บริษทัในเครือ (3,346) (2,711)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,357 212

 3,528 2,703

ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรพัย์ระหว่างก่อสร้าง (81) (12)

สุทธ ิ 3,447 2,691

 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีที่แท้จริง  
 

2556  2555 

อัตราภาษี

(ร้อยละ) 

 

(ล้านบาท) 

 อัตราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(ล้านบาท) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 24,725    20,027 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงนิได้ 20 4,945  23  4,606 

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (4,691)     (4,205) 

ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ 145    152 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี (3)    (137) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 396    416 

ภาษีงวดก่อนๆ ทีบ่ันทึกสูงไป -    (25) 

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (111)    (13) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1.2 285  1.9  378 

 

 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

 

หน่วย: ล้านบาท 

หมายเหตุ 2556  2555 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน   

    สําหรบังวดปัจจุบนั 396 416 

    ภาษงีวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป - (25) 

396 391 

  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

    การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว (111)  (13) 

12 (111)  (13) 

รวม 285  378 

   

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น    

 

หน่วย: ล้านบาท 

หมายเหตุ 2556  2555 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคา่เงินลงทนุเผื่อขาย (12)  65 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์    

    ประกันภัย -  (10) 

รวม 12 (12)  55 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่  530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่                

21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 

2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และ

ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 

2557 ตามลําดับ  
 

ทั้งนี้ เป็นที่เชื่อได้ว่ารัฐบาลจะดําเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี              

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่ม               

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

 

 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญและจํานวน          

หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้  
 

 หน่วย: ล้านบาท / ล้านหุ้น

 2556  2555

กําไรสําหรับปสี่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้น 24,440 19,650

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายแล้ว 1,200 1,200

  

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 20.37 16.37

 

 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท 

เป็นเงินประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ

รับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 6,594 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 

7.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงนิปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 8,388 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 26 เมษายน 2555 
 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 11.00 บาท 

เป็นเงินประมาณ 13,200 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ

รับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 5,386 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 

6.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลคิดเป็นจํานวนเงิน 7,769 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 25 เมษายน 2556 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 6,569 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 เนื่องในโอกาสเอสซีจีครบรอบ 

100 ปี ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสทิธิรบัเงนิปันผล คิดเป็นจํานวนเงิน 3,584 ล้านบาท ซึ่งจ่ายแล้วในวันที ่

28 พฤศจิกายน 2556 

 

 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 

บริษัทควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอเพื่อสนับสนุน                

การดําเนินงานของบริษัทและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งบริษัทบริหาร

หนี้สินโดยการกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 
 

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้ 
 

เงินให้กู้ยืม 

 อัตราผลตอบแทน   หน่วย: ล้านบาท 

 

 

ที่แท้จริง 

(ร้อยละต่อปี) 

 

ภายใน 1 ปี 

หลังจาก 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 5 ปี 

 

รวม 

ปี 2556      

หมุนเวียน      

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.75 96,941  - 96,941 

รวม  96,941  - 96,941 

      

ปี 2555      

หมุนเวียน      

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.73 72,573  - 72,573 

ไม่หมุนเวียน      

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6.25 -  92 92 

รวม  72,573  92 72,665 
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อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกําหนดชําระมีดังนี้ 
 

หนี้สินทางการเงิน 
 

อัตราผลตอบแทน หน่วย: ล้านบาท   

ที่แท้จริง หลังจาก 1 ปี

(ร้อยละต่อปี) ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี รวม

ปี 2556

หมุนเวียน

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.50 - 2.58 6,500         -                -                6,500         

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.23 5,306         -                -                -                

    หุ้นกู้ 3.85 15,000         -                  -                  15,000         

ไม่หมุนเวียน

    หุ้นกู้ 4.00 - 4.50 -                  120,000       6,500           126,500       

รวม 26,806       120,000     6,500         153,306     

ปี 2555

หมุนเวียน

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.21 5,513         -                -                5,513         

    หุ้นกู้ 4.15 - 5.15 30,000         -                  -                  30,000         

ไม่หมุนเวียน

    หุ้นกู้ 3.85 - 4.50 -                  90,000         6,500           96,500         

รวม 35,513       90,000       6,500         132,013     
 

 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน   
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม บรษิัทมีเงินกูย้ืมสกุลต่างประเทศ ดังนี ้
 

หน่วย: ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้น

2556 2555

เหรียญสหรัฐ - 215

 

บริษัทได้ทําธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของบริษัทการจัดการ

ความเสี่ยงโดยใช้ตราสารทางการเงินนี้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว และมีการ

ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
 

อนุพันธ์ทางการเงินที่บริษัทจัดทําได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Exchange Contract) และสัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap)  
 

  

 

 

มูลค่ายุติธรรม 
  

 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มูลค่าตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของ

บริษัทไม่แตกต่างไปจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ (มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14) 
 

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม บรษิัทมี 
 

 หน่วย: ลา้นบาท 

 2556  2555 

ก)    หนังสือค้าํประกนัที่ออกโดยบริษัทเพื่อค้าํประกันการจ่ายชําระ    

 เงินกู้ยืมของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 16,889 22,015 

ข)    หนังสือค้ําประกนัที่ออกโดยธนาคารแก่หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ     

 และเอกชน 475 116 

ค)    ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสรา้งอาคารสาํนักงานใหญ่ 3 ปรับปรงุอาคารจอดรถ   

สัญญาปรบัปรงุอาคารสํานักงานและโครงการพฒันาระบบงาน 580  1,437 
 

ง) ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งความดําเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย์(แบบฟอร์มใบหุ้นสามัญ) 

และการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจํานวนหุ้น 672,000 หุ้น ซึ่งต่อมาในไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 บริษัทได้รับแจ้ง

จากศาลแพ่งว่าผู้จัดการมรดกและทายาทผู้ถือหุ้นที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและ          

นิติบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย 
 

 ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ศาลแพ่งมีคําพิพากษาว่าอดีตพนักงานกระทําละเมิดต่อโจทก์และให้คืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้น

พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชําระเสร็จรวมทั้งเงินปันผลที่ขาดอยู่ และให้บริษัทในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับการกระทํา

ของอดีตพนักงานด้วย ดังนั้น บริษัทจึงได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าเสียหายดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน               

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 307 ล้านบาท (2555: 286 ล้านบาท) นอกจากนี้บริษัทและโจทก์ต่างได้ยื่นอุทธรณ์             

คําพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลอุทธรณ์เแล้ว 
 

จ) บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ มูลค่ารวม          

693 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาทจํานวน 21,749 ล้านบาท (2555: 567 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าเงินบาท

จํานวน 17,255 ล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการลงทุนในต่างประเทศ    

การรับชําระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศแห่งหนึ่ง และกระแสเงินสดของรายการทางการค้าให้กับบริษัท

ในเอสซีจี โดยสัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2557 
 

ฉ) บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยมูลค่า  213 ล้านเหรียญสหรัฐ                  

(2555: 213 ล้านเหรียญสหรัฐ) และแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.86 ต่อปี (2555: อัตราดอกเบี้ย

คงที่ร้อยละ 3.86 ต่อปี) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 219 ล้านเหรียญสหรัฐ  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
ปีที่มีผล

บังคับใช ้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินตราต่างประเทศ 

2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555 ) งบการเงินระหว่างกาล 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2557 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน   

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อ

รุนแรง 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบ 

ของกฎหมายตามสัญญาเช่า 

2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 2557 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 2557 

 

ผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงิน

ของบริษัทและคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ 

 

ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดํารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่งโดยการวางแผน         

การกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้

บริษัทยังคํานึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุน

หมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อ

ดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และ                

ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 
 

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 
 

1) ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2556 เนื่องใน

โอกาสเอสซีจีครบรอบ 100 ปี ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 24 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล     

คิดเป็นเงินประมาณ 8,400 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2557 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับ          

การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2557 
 

2)     ให้บริษัทออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 1 เมษายน 2557 มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยตามราคา

ตลาดในขณะที่ออก โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้จะนําไปไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553 มูลค่า 10,000 ล้านบาท ที่จะครบ

กําหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2557 และออกหุ้นกู้เพิ่มเติมมูลค่า 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

ทั้งนี้เมื่อรวมหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะออกแล้วบริษัทจะมีหุ้นกู้ที่ออกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 146,500 ล้านบาท 

 

 

 

บริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ เนื่องจากยังไม่มีผลบังคับใช้และกําหนดให้ถือปฏิบัติ

กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
ปีที่มีผล

บังคับใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  

   (ปรับปรุง 2555) 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  

   (ปรับปรุง 2555) 

การรวมธุรกิจ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  สัญญาประกันภัย 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

   (ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน 

ที่ยกเลิก 

2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  

   (ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดําเนินงาน 2557 
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บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง  ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  0-2229-2800

โทรสาร  0-2359-1259

อีเมล์  contact.tsd@set.or.th

เว็บไซต์  www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี  บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

 โดย นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826) หรือ

 นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ

 นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ

 นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)

ที่ตั้ง  195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

 กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์  0-2677-2000

โทรสาร  0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ากัด

ที่ตั้ง  เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์  0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888

โทรสาร  0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง  เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์  0-2299-1111

โทรสาร  0-2990-6010

เว็บไซต์  www.tmbbank.com



สำนักงานใหญ
1  ถนนปูนซ�เมนต ไทย บางซ�่อ  กรุงเทพมหานคร  10800

โทรศัพท  0-2586-3333, 0-2586-4444   โทรสาร  0-2586-2974

www.scg.co.th




