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ส่ วนที' 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เกิดขึนจากการควบบริ ษัทตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และที:มีการแก้ ไขเพิ:มเติม (“พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด”) ระหว่างบริ ษัทย่อยซึง: ประกอบธุรกิจผลิตและ
จํา หน่ายกระเบืองเซรามิกในประเทศไทยของบริ ษัท ปูน ซิเมนต์ไทย จํา กัด (มหาชน) (“เอสซีจี”) ที:ถือหุ้นผ่านบริ ษัท
เซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด ("CCCL") ซึ:งประกอบด้ วย (1) บริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด ("TCC") (2) บริ ษัทไทยเยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน) ("TGCI") (3) บริ ษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี: ส์ จํากัด ("SGI")
(4) บริ ษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จํากัด ("SSG") และ (5) บริ ษัทเจมาโก จํากัด ("GMG") (รวมเรี ยก “บริ ษัทย่อยทังห้ า”)
โดยจดทะเบียนควบบริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์เมื:อวันที: 1 สิงหาคม 2561 ด้ วยทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว 5,962,621,233 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที:ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท โดยบริ ษัทได้
รั บ มาทังทรั พ ย์ สิน (รวมถึ งทรั พ ย์ สิน ทางปั ญญาต่า งๆ อาทิ เครื: อ งหมายการค้ า เป็ นต้ น ) หนี สิท ธิ หน้ า ที:แ ละความ
รับผิดชอบของบริ ษัทย่อยทังห้ าที:ได้ ควบกันแล้ วทังหมดโดยผลของกฎหมาย
ธุรกิจหลักของบริ ษัท คือ การผลิตและจําหน่ายกระเบืองเซรามิกปูพืนและบุผนังภายใต้ เครื: องหมายการค้ าคอตโต้
(“COTTO”) โสสุโก้ (”SOSUCO”) และคัมพานา (“CAMPANA”) และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
1.1 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1) วิสัยทัศน์
มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในธุรกิจเซรามิกและสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าด้ วยสินค้ าและบริ การที:มีคณ
ุ ภาพภายใต้
ราคาที:เป็ นธรรม เพื:อสร้ างผลตอบแทนให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและพร้ อมเติบโตได้ อย่างยัง: ยืน
2) กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการจัดการที:ช่วยเพิ:มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและการวางแผนอย่างเชื:อมโยงกันทังห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chains)
2. เพิ:มศักยภาพและผสมผสานการใช้ เทคโนโลยีในรู ปแบบดิจิทลั (Digital Transformation) เพื:อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว
3. ส่งมอบสินค้ าและการบริ การที:มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานบนต้ นทุนที:แข่งขันได้
4. มองหาโอกาสใหม่ๆ ในการทําธุรกิจและสร้ างมูลค่าให้ กบั ธุรกิจอย่างต่อเนื:อง
5. บริ หารจัดการทรัพยากรที:มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด
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3) เป้าหมาย
บริ ษัทมีเป้าหมายที:จะเป็ นผู้นําในการผลิตและจําหน่ายกระเบืองเซรามิกที:ใช้ เทคโนโลยีในการผลิตที:ทนั สมัย ผลิต
สินค้ าที:มีคณ
ุ ภาพดี ราคาเป็ นธรรม มีความหลากหลายทังในด้ านลวดลายที:สวยงาม ขนาดและคุณสมบัติที:ตรงกับ
ความต้ อ งการใช้ งานในพื นที: ต่ า งๆ เพื: อ ตอบสนองความพึ ง พอใจของผู้บ ริ โ ภคอย่ า งต่ อ เนื: อ ง รวมทังการเพิ: ม
ประสิทธิภาพการผลิตเพื:อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้ านต้ นทุนเพื:อการเติบโตอย่างยัง: ยืน
4) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี:ยวกับการผลิตและจําหน่ายกระเบืองเซรามิกปูพืนและบุผนังภายใต้ เครื: องหมายการค้ าหลัก
คือ คอตโต้ (“COTTO”) โสสุโก้ (”SOSUCO”) และคัมพานา (“CAMPANA”) และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
1. ธุรกิจกระเบือ+ งเซรามิก
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายกระเบืองเซรามิกปูพืนและกระเบืองบุผนังชนิดต่างๆ ที:มีคณ
ุ ภาพทังในประเทศ
และต่างประเทศ ในปี 2561 บริ ษัทมีกําลังการผลิต 94 ล้ านตารางเมตรต่อปี และปริ มาณการผลิตกระเบืองเซรามิก
59 ล้ านตารางเมตร โดยผลิตภัณฑ์ กระเบืองเซรามิกของบริ ษัทประกอบด้ วย กระเบืองปูพืน กระเบืองบุผนัง
กระเบืองเกลซพอร์ ซเลน กระเบืองโมเสกและกระเบืองแก้ ว ซึ:งผลิตภัณฑ์ กระเบืองเซรามิกของบริ ษัทมีความ
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าครอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้ า (Customer Segment)
2. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
บริ ษัทมีธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแคซึ8งเป็ นการร่ วมดําเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ซึ8งเป็ นหน่วยงานภาครั ฐวิสาหกิ จ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2561 นิคมอุตสาหกรรมมีเนือ, ที8
โครงการทังหมด
,
2,042 ไร่ 2 งาน 71.5 ตารางวา โดยแบ่งเป็ น
•

•

พืนที:จําหน่าย
− เขตอุตสาหกรรมทัว: ไป
− เขตที:พกั อาศัย
พืนที:เพื:อจัดวางระบบสาธารณูปโภคและอ่างเก็บนํา

1,591 ไร่
1,519 ไร่
71 ไร่
451 ไร่

2 งาน
2 งาน
3 งาน
- งาน

28.2 ตารางวา
37.9 ตารางวา
90.3 ตารางวา
43.3 ตารางวา

1.2 การเปลี'ยนแปลงและพัฒนาที'สาํ คัญ
1) ความเป็ นมา
บริ ษัทเกิดจากการควบบริ ษัทตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ระหว่างบริ ษัทย่อยทังห้ า
ของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้ แก่ (1) บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน) (“TGCI“)
(2) บริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด ("TCC") (3) บริ ษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ปอินดัสทรี: ส์ จํากัด ("SGI")
(4) บริ ษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ ป (2008) จํากัด ("SSG") และ (5) บริ ษัทเจมาโก จํากัด ("GMG") เมื:อวันที: 1 สิงหาคม 2561
ดําเนินธุรกิจหลักเกี:ยวกับการผลิตและจําหน่ายกระเบืองเซรามิกปูพืนและบุผนัง รวมทังธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
ซึง: ธุรกิจดังกล่าวโอนมาจากบริ ษัทย่อยทังห้ าโดยผลของกฎหมาย
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2) พัฒนาการที'สาํ คัญก่ อนการควบบริษัท
ปี 2512 ก่อตังและจดทะเบียนบริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (TGCI) ซึ:งเป็ นผู้ผลิตกระเบือง
เซรามิก รายแรกของประเทศไทย โดยมีชื:อการค้ า “AGROB”
ปี 2522

! บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (TGCI) เปลี:ยนชื:อการค้ าจาก “AGROB” มาเป็ น “คัมพานา

(CAMPANA)” และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด (TCC) ก่อตังและจดทะเบียนเมื:อวันที: 24 กันยายน 2522
โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อฯ

!

ปี 2523 บริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด (TCC) เข้ าซือบริ ษัทโรแยลโมเสกเอกซ์ปอร์ ต (RMEX) และเข้ า
บริ หารงานในนาม RMEX จํากัด
ปี 2524 บริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด (TCC) เข้ าบริ หารงานบริ ษัทโรแยลโมเสกเอกซ์ปอร์ ต (RMEX)
ในนามของบริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด
ปี 2525 บริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด (TCC) รวมเข้ ามาเป็ นบริ ษัทหนึ:งในเครื อของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน) เมื:อวันที: 1 มกราคม 2525
ปี 2532 จัดตังนิ คมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัด สระบุรี โดยบริ ษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อิ นดัสทรี: จํ ากัด
(มหาชน) (TGCI) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เมื:อวันที: 6 พฤศจิกายน 2532
ปี 2536 บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน) (TGCI) ย้ ายโรงงานจากรังสิตไปยังทําเลใหม่
บนพืนที:นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปี 2537 บริ ษัทเดอะ โสสุโก้ กรุ๊ป อินดัสทรี: ส์ จํากัด ก่อตังและจดทะเบียนเมื:อวันที: 15 มิถนุ ายน 2537
ปี 2546 บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน) (TGCI) ได้ ย้ายฐานการผลิตที:โรงงานรังสิตและ
โรงงานบางกะดีมาที:โรงงานหนองแค ตังอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปี 2547 บริ ษัทเดอะ โสสุโก้ กรุ๊ ป อินดัสทรี: ส์ จํากัด เปลี:ยนชื:อเป็ น บริ ษัทเดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี: ส์
จํากัด (SGI) เมื:อวันที: 1 พฤศจิกายน 2547
ปี 2551 เอสซีจี โดยบริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด เข้ ามาร่วมธุรกิจกับบริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด
(มหาชน) (TGCI) จากนันจึงเป็ นส่วนหนึง: ของธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างในเอสซีจี (เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง)
ปี 2561 บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เมื:อวันที:
1 สิงหาคม 2561 โดยใช้ ชื:อหลักทรัพย์ COTTO

หน้ าที: 3

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
3) การรับรองมาตรฐานและรางวัลที'สาํ คัญ
1. โรงงานหินกอง ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐาน ดังนี
•

ระบบการบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก TÜV Rheinland
(รับรองต่อเนื:องจากบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด)

•

ระบบการจัดการสิง: แวดล้ อม ISO 14001 : 2015 จาก TÜV Rheinland
(รับรองต่อเนื:องจากบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด)

•

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จาก TÜV Rheinland
(รับรองต่อเนื:องจากบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด)

•

CCC Certificate and CCC MARK จาก China Building Material Test & Certification Group Co.,Ltd.
(รับรองต่อเนื:องจากบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด)

•

รางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสถาบันสิง: แวดล้ อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

•

รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018

•

รางวัล Global : IF Award (รุ่น GP 12X24 Blend)

•

รางวัล Global : Red Dot (รุ่น WT 12X24 Petito)

2. โรงงานนิคมหนองแค และนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐาน ดังนี
•

ระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื:องจากบริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน))

•

ระบบการจัดการด้ านสิง: แวดล้ อม ISO 14001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื:องจากบริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน))

•

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
(รับรองต่อเนื:องจากบริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน))
ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื:องจากบริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน))
ระบบการจัดการด้ านสิ:งแวดล้ อม ISO 14001 : 2015 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากสถาบันรับรอง
มาตรฐาน BSI (รับรองต่อเนื:องจากบริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน))
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 4 (Green Industry วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

•

•

•
•

•

•

นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ รับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence จากการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รางวัล Thailand Kaizen Award 2018 เรื: อง เครื: องแพ็คกล่องอัตโนมัติ (Silver Award) จากสมาคม
ส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี:ปน)
ุ่
รางวัล Thailand Kaizen Award 2018 เรื: อง รถยกอย่างง่ายไม่ต้องง้ อใคร (Silver Award) จากสมาคม
ส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี:ปน)
ุ่
หน้ าที: 4

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
3. โรงงานหนองแค 1 ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐาน ดังนี
•

ระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื:องจากบริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี: ส์ จํากัด)

•

ระบบการจัดการด้ านสิง: แวดล้ อม ISO 14001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื:องจากบริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี: ส์ จํากัด)

•

ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื:องจากบริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี: ส์ จํากัด)

•

ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื:องจากบริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี: ส์ จํากัด)

•

การบริ หารความต่อเนื:องทางธุรกิจ (BCM) ISO 22301 : 2012 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื:องจากบริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี: ส์ จํากัด)

•

รางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

•

การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสถาบันสิง: แวดล้ อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1.3 การควบบริษัทและการดําเนินการควบบริษัท
ที:ประชุมผู้ถือหุ้นของ (1) TCC (2) TGCI (3) SGI (4) SSG และ (5) GMG ได้ มีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัทระหว่าง
บริ ษัทย่อยทังห้ าเมื:อวันที: 26 มีนาคม 2561 เนื:องจากธุรกรรมการควบบริ ษัทจะช่วยสร้ างมูลค่าให้ กับบริ ษัทจากการ
ผนึกกําลัง (Synergy) ที:เกิดขึนจากการเพิ:มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต เช่น
การบริ หารจัดการอย่างมีบรู ณาการในเรื: องการผลิต (Production Management) การประหยัดจากขนาด (Economies of
Scale) การบริ หารจัดการกลุ่มสินค้ า (Product Portfolio Management) การบริ หารตราสินค้ า (Brand Portfolio
Management) และการขยายฐานกลุม่ ลูกค้ า (Customer Network Expansion) โดยบริ ษัทจะเป็ นบริ ษัทหลัก (Flagship
company) ในกลุม่ เอสซีจีที:ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายกระเบืองเซรามิกในประเทศไทย

หน้ าที: 5

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
การดําเนินการเกี'ยวกับการควบบริษัท
20 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริ ษั ท ของบริ ษั ท ย่อ ยทังห้ า ได้ มีม ติอ นุม ัติใ ห้ นํา เสนอต่อ ที:ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
เพื:อพิจารณาอนุมตั ิการควบบริ ษัท

26 มีนาคม 2561

ที:ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยทังห้ ามีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท

2 เมษายน 2561

TGCI ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนที:ยังไม่ได้ ชําระของ TGCI จํ านวน 118,477,269 บาท
แบ่งออกเป็ น 118,477,269 หุ้น กับกระทรวงพาณิชย์ และการแก้ ไขเพิ:มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของ TGCI

11 พฤษภาคม 2561

CCCL โอนหุ้นใน SSC ที: CCCL ถืออยูใ่ ห้ แก่ TCC

31 พฤษภาคม 2561

SSG ดําเนินการลดทุนโดยการลดมูลค่าที:ตราไว้ ของ SSG จาก 100 บาทต่อหุ้น เหลือ 50 บาท
ต่อหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ และการแก้ ไขเพิ:มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ SSG

27 มิถนุ ายน 2561

TCC โอนหุ้นใน SGI ที: TCC ถืออยูใ่ ห้ แก่ CCCL ขจัดเรื: องการถือหุ้นไขว้ ระหว่างบริ ษัทที:จะควบ

31 กรกฎาคม 2561

ที:ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมระหว่างบริ ษัทย่อยทังห้ ามีมติอนุมตั ิเรื: องต่างๆ ของบริ ษัทที:เกิดจากการ
ควบบริ ษัท

1 สิงหาคม 2561

จดทะเบียนควบบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์เป็ นบริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) โดย
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ”) รั บ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
99.99%
บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
91.04%
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
53.89%
บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด

หน้ าที: 6

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทอื'น
บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระเบืองเซรามิกที:เกือหนุนการดําเนินงานของบริ ษัท และสร้ าง
โอกาสและผลตอบแทนระยะยาวให้ แก่บริ ษัท โดยบริ ษัทได้ มีการลงทุน ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 ดังนี
ทุนจดทะเบียน
และชําระแล้ ว

ชื'อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด
(SSC)

การผลิตและจําหน่ายกระเบือง
เซรามิกปูพืนและบุผนัง

800 ล้ านบาท

สัดส่ วน
การถือหุ้น
โดยบริษัท
(ร้ อยละ)
53.89

มูลค่ า
เงินลงทุนตาม
ราคาทุน
759 ล้ านบาท

1.5 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มผู้ถอื หุ้นใหญ่
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด (“CCCL”) ซึง: เป็ นบริ ษัทย่อยของเอสซีจี โดยบริ ษัทเป็ น
หนึ:งในกลุม่ ธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างของเอสซีจี โดยในอดีตจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทมีการซือขายสินค้ ากับ
กลุม่ เอสซีจีหลายรายการ โดยรายการทังหมดเป็ นการซือขายตามปกติที:เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าซึ:งมีเงื:อนไขการค้ าเป็ น
การทัว: ไปในลักษณะเดียวกับที:วิญÉูชนจะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัว: ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ า
ที:ปราศจากอิทธิพลในการที:ตนมีสถานะเป็ นบริ ษัทที:มีความเกี:ยวข้ องกัน อย่างไรก็ดี ในการเข้ าทํารายการกับกลุม่ เอสซีจี
ซึง: เป็ นบุคคลที:อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทนัน บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบายการเข้ าทํารายการระหว่างกันของบริ ษัท ตาม
รายละเอียดที:เปิ ดเผยในหัวข้ อ 12 รายการระหว่างกัน
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
กลุม่ เอสซีจี
ซือสินค้ าหรื อได้ รับ
บริ การที:มีคณ
ุ ภาพ

ถือหุ้น

จ่ายเงินปั นผล
บริ ษัท

หน้ าที: 7

จ่ายค่าสินค้ าหรื อบริ การ
ที:สมเหตุสมผล

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ประจําปี 2561
หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2561
จํานวนเงิน
ร้ อยละ
กระเบือ+ งเซรามิก
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวมรายได้ จากธุรกิจกระเบือ+ งเซรามิก
รายได้ จากการขายที:ดิน
รวมรายได้ จากการขาย

8,974
2,539
11,513
44
11,557

77.6
22.0
99.6
0.4
100.0

ปี 2560
จํานวนเงิน
ร้ อยละ
9,938
2,816
12,754
223
12,977

76.6
21.7
98.3
1.7
100.0

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1) ธุรกิจกระเบือ+ งเซรามิก
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายกระเบืองเซรามิกปูพืนและบุผนังที:มีคณ
ุ ภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์กระเบืองเซรามิก
ดังนี
1. กระเบือ+ งปูพืน+ (Floor Tiles)
เป็ นกระเบืองที:มีคณ
ุ สมบัติการดูดซึมนําตํ:าที:มีการเผาเพียงครังเดียว (Single Firing) ที:อณ
ุ หภูมิสงู จึงทําให้
มีความแข็งแรงทนทานและรองรับนําหนักได้ มากกว่ากระเบืองบุผนัง นอกจากนี กระเบืองปูพืนยังมีลกั ษณะของ
ลวดลายและผิวเคลือบที:หลากหลายทําให้ สามารถเลือกใช้ ในสถานที:ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการในการใช้ งาน เช่น กระเบืองผิวเคลือบ กระเบืองตัดขอบและกระเบืองขัดมัน เป็ นต้ น อีกทังมีขนาด
ให้ เลือกหลากหลาย
2. กระเบือ+ งบุผนัง (Wall Tiles)
เป็ นผลิตภัณฑ์ที:เหมาะสําหรับการใช้ งานภายในอาคาร มีนําหนักเบา สามารถยึดเกาะผนังได้ เป็ นอย่างดี
มีลกั ษณะผิวเคลือบ สีสนั และลวดลายที:เหมาะสมต่อการใช้ งานบุผนัง สามารถทําความสะอาดได้ ง่าย กระเบืองบุผนัง
มีหลายขนาด
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3. กระเบือ+ งเกลซพอร์ ซเลน (Glazed Porcelain Tiles)
กระเบืองเคลือบสีที:ผิวหน้ า เนือกระเบืองเป็ นแบบพอร์ ซเลน (เนือแข็งแกร่ ง มีสีขาว) เหมาะสําหรับใช้ งาน
ในทุกพืนที: ตัวกระเบืองมีคณ
ุ สมบัติเนือแน่น นําซึมผ่านน้ อย สามารถรองรับนําหนักได้ มากและมีความแข็งแรง
ทนทานสูง
4. กระเบือ+ งโมเสก (Mosaic Tiles)
กระเบืองมีขนาดไม่เกิน 4x4 นิว มีเนือกระเบืองที:หลากหลายและทนต่อการเปลี:ยนแปลงของอุณหภูมิ
สามารถใช้ บผุ นังและปูพืนได้ ทงภายในภายนอก
ั
ปูสระว่ายนํา หรื อใช้ ในงานตกแต่ง เนื:องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถ
นํามาจัดเรี ยงเป็ นลวดลายต่างๆ ได้ ตามที:ต้องการ
5. กระเบือ+ งแก้ ว (Glass Tiles)
ผลิตจากกระจกทําให้ มีความใส ไม่ดดู ซึมนํา ไม่สามารถรองรับแรงกดสูงและไม่ทนต่อการเปลี:ยนแปลงของ
อุณหภูมิ จึงเหมาะสมกับงานบุผนังภายในอาคารเท่านัน การใช้ ตกแต่งภายนอกอาคารเป็ นการนํากระจกมาพิมพ์
ลวดลายต่างๆ หรื ออาจใช้ เทคนิคการผลิตอื:นๆ เช่น การพ่นทรายเพื:อให้ กระจกมีผิวหน้ าหยาบหรื อทําลวดลาย
แบบต่างๆ เป็ นต้ น
2) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
บริ ษัทมีธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตังอยู่ที:ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที: 91 อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริ ษัทเป็ นการร่วมดําเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ซึง: เป็ นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2522 โดยบริ ษัทเป็ นผู้พฒ
ั นาที:ดินพร้ อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบ
บําบัดนําเสีย ระบบกําจัดขยะและสิง: อํานวยความสะดวกอื:นๆ รวมถึงการให้ บริ การสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการขาย
แก่ผ้ ปู ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 นิคมอุตสาหกรรมมีเนือที:
โครงการทังหมด 2,042 ไร่ 2 งาน 71.5 ตารางวา โดยแบ่งเป็ นพืนที:จําหน่าย 1,591 ไร่ 2 งาน 28.2 ตารางวา พืนที:
สาธารณูปโภคและอ่างเก็บนํา 451 ไร่ 43.3 ตารางวา
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ตราสินค้ า (Brand)
บริ ษัทมีตราสินค้ าที:หลากหลายจึงสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้ า (Customer
Segment) ซึง: มีรายละเอียดดังนี
1) ตราสินค้ าคอตโต้ (COTTO)
ตราสินค้ า COTTO ที:ได้ รับความไว้ วางใจในคุณภาพและความสวยงาม เพราะการ
ไม่หยุดยังที:จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที:ทันสมัยให้ ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพสูง
อย่างต่อเนื:อง เพื:อผู้บริ โภคได้ ใช้ งานกระเบืองได้ อย่างคุ้มค่า ยาวนาน พร้ อมการผลิต
กระเบืองให้ มีความแกร่งทน ตรงตามมาตรฐานระดับสากลและมีลวดลายที:ออกแบบมา
ตามไลฟ์ สไตล์ของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายต่างๆ
กลุ่มลูกค้ า : เน้ นกลุม่ ลูกค้ าระดับกลางถึงระดับบน มีลวดลายสวยงามเหมือนจริ งและ
หลากหลาย เช่น ลายหินอ่อน ลายไม้ เป็ นต้ น
2) ตราสินค้ าคัมพานา (CAMPANA)
ตราสิน ค้ า CAMPANA เป็ นกระเบื องที:มีล วดลายหลากหลาย เพื:อ ให้ เ ข้ า กับ กลุ่ม
ลูก ค้ า ทุก กลุ่ม โดยสิ น ค้ า ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า CAMPANA ส่ว นใหญ่ จ ะเน้ นลวดลาย
ธรรมชาติหรื อลายที:มีสีอบอุ่นที:อาจจะเหมาะกับกลุม่ ครอบครัวที:อยู่อาศัยในแบบเรี ยบง่าย
จนถึงแบบทันสมัย (Modern)
กลุ่มลูกค้ า : เน้ นกลุ่มลูกค้ ากลุม่ ตลาดมวลชน (Mass Market) และกลุ่มระดับกลาง
และหัวเมืองหลัก โดยมีราคาสินค้ าที:เหมาะสม
3) ตราสินค้ าโสสุโก้ (SOSUCO)
ตราสินค้ า SOSUCO จะมีความหลากหลายของลวดลาย เช่น มีทงลายธรรมชาติ
ั
(ลายไม้
ลายหิน) ไปจนถึงลวดลายสีสนั ที:ฉดู ฉาด เพื:อครอบคลุมความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าใน
หลากหลายรูปแบบ
กลุ่มลูกค้ า : เน้ นกลุ่มลูกค้ ากลุ่มตลาดมวลชน (Mass Market) โดยมีราคาสินค้ าที:
คุ้มค่าและเหมาะสมหลากหลาย
4) ตราคลังเซรามิค
ร้ านค้ าจัดจําหน่ายสินค้ ากระเบืองเซรามิกครอบคลุมราคาระดับกลางถึงระดับล่าง โดย
รับสินค้ าโดยตรงจากบริ ษัทซึ:งเป็ นสินค้ าปกติมีมาตรฐานหลายตราสินค้ าที:ได้ รับการ
รั บรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน ทังในและต่างประเทศ และยังมีก ารจัดจํ าหน่า ย
กระเบืองนําเข้ าบางส่วน ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 ร้ านคลังเซรามิคมีสาขาที:เปิ ด
ให้ บริ การแล้ วรวม 28 สาขา กระจายอยู่ทวั: ประเทศ โดยมีพืนที:การขายเฉลี:ยของแต่ละ
สาขาตังแต่ 1,000 ตารางเมตร รวมทังมีพืนที:จอดรถที:เตรี ยมไว้ รองรับ
กลุ่มลูกค้ า : จัดจําหน่ายสินค้ ากระเบืองเซรามิกครอบคลุมราคาระดับกลางถึงระดับล่าง
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
1) ภาพรวมอุตสาหกรรม
ในปี 2561 ถึงแม้ ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริ: มปรับตัวดีขึนโดยมีอตั ราการเติบโตเพิ:มขึนจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที:ดีขึน แต่เนื:องจากการใช้ จ่ายเพื:อการอุปโภคบริ โภคของครัวเรื อนและรายได้
เกษตรกรยังคงทรงตัว ใกล้ เ คีย งกับปี ที:ผ่านมา ประกอบกับ หนี สิน ภาคครัว เรื อนที:ย งั คงอยู่ใ นระดับสูง ส่ง ผลให้
ความต้ องการสินค้ ากระเบืองเซรามิกในประเทศลดลงจากปี ที:ผ่านมาประมาณร้ อยละ 2 ขณะเดียวกับที:สภาวะ
การแข่งขันของตลาดในประเทศยังคงมีความรุ นแรงอย่างต่อเนื:องจากทังผู้ผลิตในประเทศและสินค้ านําเข้ าจาก
ต่างประเทศ
ภายหลังจากการควบบริ ษัทในช่วงกลางปี 2561 บริ ษัทได้ เร่ งดําเนินธุรกิจตามแผนงานที:กําหนดไว้ โดยเน้ น
การยกระดับความพึงพอใจของลูกค้ าและคู่ค้าเป็ นสําคัญ เช่น การจัดสรรทรัพยากรและการลดต้ นทุนการผลิตต่างๆ
การผลิตและจัดหาสินค้ าพร้ อมบริ การเพื:อตอบสนองความต้ องการของทุกกลุ่มลูกค้ า และการขยายช่องทางขาย
เพื:อให้ สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาด ควบคุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ ได้
สําหรับปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะเติบโตใกล้ เคียงกับปี ที:ผ่านมาจากการลงทุนของภาครัฐ
และเอกชนที:สูงขึน จึงทําให้ ความต้ องการใช้ สินค้ ากระเบืองเซรามิกมีแนวโน้ มที:จะปรับตัวสูงขึนจากปี ก่อนเล็กน้ อย
อย่างไรก็ตามจากสภาวะการแข่งขัน ที:ยงั คงรุ นแรง บริ ษัทจะต้ องติดตามและประเมิน สถานการณ์ อย่างใกล้ ชิด
พร้ อมทังพัฒนาระบบการจัดการและปรับปรุ งประสิทธิภาพการดําเนินงานที:สามารถตอบสนองต่อการเปลี:ยนแปลง
ของสถานการณ์ ตลาดอย่างมีประสิทธิ ภาพและรวดเร็ ว เพื:อให้ มั:นใจว่าสามารถส่งมอบสินค้ าและการบริ การที:มี
คุณภาพบนต้ นทุนที:แข่งขันได้ อีกทังเปิ ดโอกาสสําหรับการขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ ทังในและต่างประเทศ โดยจะยังคง
เดินหน้ าบริ หารงานด้ วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกันจะมุ่งเน้ นการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที:เป็ น
มิตรต่อสิ:งแวดล้ อม ยึดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาสินค้ าเพื:อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า การลด
ต้ นทุนการผลิตอย่างต่อเนื:องโดยเฉพาะอย่างยิ:งต้ นทุนด้ านพลังงาน การพัฒนาที:ดินและระบบสาธารณูปโภคสําหรับ
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม การจัดการและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนียังเชื:อมัน: ว่าการดําเนินงาน
ตามแผนงานข้ างต้ นจะช่วยเพิ:มขีดความสามารถทางการแข่งขันรวมทังเสริ มสร้ างการเติบโตของบริ ษัทในระยะยาว
และอย่างยัง: ยืน
2) การแข่ งขันในภาพรวม
รายชื'อบริษัท
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทไดนาสตี เซรามิค จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
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กําลังการผลิต
(ล้ านตารางเมตร/ปี )
94
70
27
10
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3) ช่ องทางการจัดจําหน่ าย และกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ณ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าหรื อให้ บริ การทังในและต่างประเทศ ผ่านตัวแทนจําหน่ายของ
บริ ษัท รวมถึงลูกค้ ารายย่อยและเจ้ าของโครงการ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีตวั แทนจําหน่ายทัว: ประเทศทังรายใหญ่และ
ร้ านค้ าช่วงจํานวนประมาณ 607 ราย อีกทังยังมีการขายในต่างประเทศ อาทิเช่น อเมริ กา และยุโรป โดยรายละเอียด
ของยอดขายของบริ ษัทมีดงั นี
ปี 2561
การจัดจําหน่ าย

รายได้
(ล้ านบาท)

ในประเทศ
ตัวแทนจัดจําหน่าย
ลูกค้ ารายย่อยและเจ้ าของโครงการ
รวมช่ องทางในประเทศ
ต่ างประเทศ
รวมรายได้ จากธุรกิจกระเบือ+ งเซรามิก

6,416
2,558
8,974
2,539
11,513

ร้ อยละ
56
22
78
22
100

ปี 2560
รายได้
ร้ อยละ
(ล้ านบาท)
7,522
2,416
9,938
2,816
12,754

59
19
78
22
100

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1) โรงงาน กําลังการผลิต และนโยบายที'สาํ คัญ
1. โรงงานหินกอง (HK)
ที:ตงโรงงาน
ั
: 33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตําบลโคกแย้ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์
: 0-3638-2888
2. นิคมหนองแค (NKIE)
ที:ตงโรงงาน
ั
: 61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตําบลโคกแย้ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์
: 0-3637-6100
3. โรงงานหนองแค 1 (NK1)
ที:ตงโรงงาน
ั
: 40 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพีพฒ
ั น์ ตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์
: 0-3637-6400
4. โรงงานหนองแค 2 (NK2)
ที:ตงโรงงาน
ั
: 33/2 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพีพฒ
ั น์ ตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์
: 0-3637-6300

หน้ าที: 12

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 โรงงานทังหมดมีกําลังการผลิตโดยรวมสูงสุดดังนี
ปี 2561

ปี 2560

กําลังการผลิตเต็มที: (ล้ านตารางเมตรต่อปี )

94

94

การใช้ กําลังการผลิต (ร้ อยละ)

63

73

ปริ มาณการผลิตจริ ง (ล้ านตารางเมตรต่อปี )

59

69

หมายเหตุ: บริ ษัททํางานวันละ 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชัว: โมง และการใช้ กําลังผลิตจะพิจารณาจากกําลังผลิตผลิตภัณฑ์พืนฐานซึ:ง
ในการผลิตจริ ง อาจมีผลิตภัณฑ์บางประเภทที:ใช้ กําลังผลิตสูงกว่าผลิตภัณฑ์ พืนฐาน ดังนันในบางกรณี ปริ มาณการผลิตที:
ลดลงอาจไม่ได้ หมายถึงการใช้ กําลังผลิตน้ อยลง

2) กระบวนการผลิตกระเบือ+ งเซรามิก แบ่ งออกได้ เป็ น 6 ขัน+ ตอนดังนี +
1. การเตรียมนํา+ ดิน เป็ นการนําเอาวัตถุดิบ ดิน หิน แร่ มาบดผสมให้ เป็ นนําดินตามส่วนผสมที:กําหนด
2. การผลิตผงดิน เป็ นการนํานําดินที:เตรี ยมได้ มาทําเป็ นผงดินด้ วยการสเปรย์ผา่ นอากาศร้ อนแล้ วนําไปเก็บไว้
ในไซโล
3. การขึน+ รูปกระเบือ+ ง เป็ นการนําผงดินที:เก็บไว้ ในไซโลมาขึนรูปเป็ นแผ่นกระเบือง โดยการใส่ผงดินลงในแบบ
แล้ วอัดขึนรูปด้ วยเครื: องอัดแรงดันสูงจะได้ เป็ นแผ่นกระเบืองตามแบบที:ต้องการ แล้ วนําไปอบเพื:อไล่ความชืน
ที:เตาอบ
4. การตกแต่ งกระเบือ+ งเคลือบ กระเบืองที:ขนรู
ึ ปและผ่านการอบไล่ความชืนแล้ วจะผ่านเข้ าไปในสายเคลือบ
เพื:อทําการเคลือบผิวหน้ าด้ วยสีเคลือบและตกแต่งผิวหน้ ากระเบืองด้ วยการทําลวดลาย โดยใช้ การพิมพ์ด้วย
สกรี น พิมพ์ด้วยซิลโิ คน หรื อด้ วยเครื: องพิมพ์ดิจิทลั เป็ นต้ น
5. การเผากระเบือ+ ง เป็ นการนํากระเบืองเคลือบที:ตกแต่งลวดลายแล้ วมาเข้ าสูก่ ระบวนการเผาซึ:งจะใช้ ความร้ อน
ในการเผาที:อณ
ุ หภูมิสงู ประมาณ 1,150 องศาเซลเซียส กระเบืองที:ผ่านการเผาแล้ วจะมีความแข็งแรงเพิ:ม
มากขึน ตลอดจนสีสนั จะเป็ นไปตามลวดลายที:กําหนด
6. การคัดแยกชัน+ คุณภาพ เป็ นการนํากระเบืองที:ผ่านการเผาแล้ วมาคัดเพื:อแยกชันคุณภาพต่างๆ โดยดูจาก
ลักษณะความผิดปกติที:ผิวหน้ ากระเบือง จากนันจะทําการวัดขนาดของกระเบืองและค่าความโก่งแอ่น ซึ:งจะ
ได้ กระเบืองเป็ นกลุ่มตามชินคุณภาพและจะถูกลําเลียงเข้ าสู่เครื: องบรรจุกล่องเพื:อพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ของ
กระเบืองที:ข้างกล่องก่อนถูกนําไปเก็บในคลังสินค้ าสําเร็ จรูปต่อไป
3) ข้ อมูลเกี'ยวกับวัตถุดิบ
วัตถุดิ บในการผลิตกระเบื องเซรามิก สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ วัตถุดิบที: เป็ นตัวเนื อของ
กระเบือง และวัตถุดิบที:ใช้ เป็ นตัวผิวเคลือบและสีพิมพ์ ซึง: มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี
1. วัตถุดิบที'เป็ นตัวเนือ+ ของกระเบือ+ ง
วัตถุดิบที:เป็ นตัวเนือของกระเบือง ได้ แก่ ดินเหนียว ดินดํา ดินล้ าง แร่ Feldspar และแร่ Pottery Stone ซึ:ง
วัตถุดิบเหล่านีเป็ นวัตถุดิบที:หาได้ จากในประเทศ โดยมีแหล่งใหญ่อยูท่ างภาคเหนือ โดยเฉพาะที:จงั หวัดลําปางและ
จังหวัดตาก ถือว่าเป็ นแหล่งวัตถุดิบที:สาํ คัญสําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก
หน้ าที: 13

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
2. วัตถุดิบที'ใช้ เป็ นตัวผิวเคลือบและสีพิมพ์
วัต ถุดิบ ในส่ว นนี คือ สี สารเคมีแ ละสารเคลือ บฟริ ต (Frit) ซึ:ง มีทังที:ผ ลิต ในประเทศและต่า งประเทศ
การตัดสินใจเลือกซือจึงขึนอยู่กับคุณสมบัติ ราคาและความเชื:อถือเป็ นหลัก และต้ องคํานึงถึงคุณสมบัติและ
ความสวยงามที:ตรงต่อความต้ องการของตลาด ตลอดจนเทคนิคการผลิตและผลกระทบทางการผลิตในด้ านต่างๆ
ตลอดจนต้ นทุนการผลิต
3. การจัดหาวัตถุดิบ
บริ ษัทสัง: ซือวัตถุดิบจากผู้ขายหลายราย ไม่มีการผูกขาดรายใดรายหนึ:งจึงไม่มีความเสี:ยงในการต่อรอง
เรื: องราคาและการเปลี:ยนแปลงผู้ขาย โดยมีวตั ถุดิบอยู่หลายแหล่งทังในและต่างประเทศ ซึ:งหากมีการเปลี:ยน
ผู้ขาย บริ ษัทสามารถหาผู้ขายอื:นทดแทนได้ เนื:องจากมีการสํารองผู้ขายวัตถุดิบไว้ หลายราย
ตารางการจัดหาวัตถุดบิ หลัก
จํานวน
ผู้ขาย

วิธีการจัดหา

ดิน

17 ราย

สืบราคา ต่อรอง และดําเนินการ
สัง: ซือตามเงื:อนไขที:ตกลงกัน/
ทําสัญญาจ้ างเหมาผลิต

88

แร่

19 ราย

สืบราคา ต่อรอง และดําเนินการ
สัง: ซือตามเงื:อนไขที:ตกลงกัน

100

ชนิด

สารเคมี

40 ราย

สาร
เคลือบ
ฟริ ต

16 ราย

สี

13 ราย

ในประเทศ ต่ างประเทศ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

สืบราคา เทียบราคา ต่อรอง และ
ดําเนินการสัง: ซือตามเงื:อนไขที:
ตกลงกัน
สืบราคา เทียบราคา ต่อรอง และ
ดําเนินการสัง: ซือตามเงื:อนไขที:
ตกลงกัน
สืบราคา เทียบราคา ต่อรอง และ
ดําเนินการสัง: ซือตามเงื:อนไขที:
ตกลงกัน

85

50

85

หมายเหตุ

มีแหล่งดินของตัวเอง
12 1 แหล่ง/จ้ างเหมา
ภายนอกผลิต
- จัดหาผ่านผู้ขายภายนอก
จัดหาผ่านผู้ขาย
15 ภายนอก/บางส่วนจัดหา
จากต่างประเทศ
จัดหาผ่านผู้ขาย
50 ภายนอก/บางส่วนจัดหา
จากต่างประเทศ
จัดหาผ่านผู้ขาย
15 ภายนอก/บางส่วนจัดหา
จากต่างประเทศ

4) ผลกระทบสิ'งแวดล้ อม
นําและฝุ่ นที:เกิดขึนในกระบวนการผลิตจะถูกลําเลียงไปเข้ าระบบบําบัดที:ได้ มาตรฐานตามที:กําหนด โดยนําที:ได้
จากการบําบัดจะนํามาหมุนเวียนใช้ ใหม่เพื:อไม่ให้ เกิดผลกระทบกับสิ:งแวดล้ อม ของเสียจากกระบวนการผลิต เช่น
กระเบืองและผงดิน มีการนํากลับมาบดแล้ วนํากลับไปใช้ ใหม่ในกระบวนการผลิต ส่วนของเสียประเภทอื:นได้ ทําการ
กําจัดตามมาตรฐานที:กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด

หน้ าที: 14

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
5) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
ที:ตงั
วันที:เริ: มโครงการ
เนือที:โครงการ
พืนที:สาํ หรับจัดจําหน่าย
กรรมสิทธิà
ประเภทโครงการ

:
:
:
:
:
:

ถนนพหลโยธิน กม.ที: 91 อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
8 กุมภาพันธ์ 2533
2,042 ไร่ 2 งาน 71.5 ตารางวา
1,591 ไร่ 2 งาน 28.2 ตารางวา
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
พัฒนาที:ดินเพื:อขาย

นิคมอุตสาหกรรมของบริ ษัทเป็ นการร่ วมดําเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ:งเป็ น
หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2522 โดยบริ ษัทเป็ นผู้พฒ
ั นาที:ดินพร้ อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบ
บําบัดนําเสีย ระบบกําจัดขยะและสิ:งอํานวยความสะดวกอื:นๆ รวมถึงการให้ บริ การสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการ
ขายแก่ผ้ ปู ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ปั จจุบนั การบริ หารของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ ดําเนินการตามแนวทางของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ที:ต้องการให้ นิคมเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที:ดําเนินธุรกิจโดยมุง่ เน้ นสูก่ ารยกระดับคุณภาพสิ:งแวดล้ อม
และคุณภาพชีวิตชุมชนที:อยู่ร่วมสังคมโดยรอบ ด้ วยความร่ วมมือและช่วยเหลือเกือกูลซึ:งกันและกันด้ วยความตังใจ
จริ งใจและจริ งจัง เพื:อให้ เกิดความผาสุกอย่างยัง: ยืนในการอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบการในนิคมและชุมชนรอบข้ าง
บนหลักธรรมาภิบาลสิ:งแวดล้ อม มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที:ยัง: ยืนต่อไป ซึ:งทางนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมี
การวางแผนงานทังระยะสันและระยะยาวในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ:งอํานวยความสะดวก พร้ อมทัง
การดูแลพัฒ นาชุมชนรอบข้ างไปพร้ อมๆ กันอยู่ตลอดเวลา เพื:อรองรับการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที:ม่งุ เน้ น
การบริ หารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและเป็ นมิตรต่อสิ:งแวดล้ อมโดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน ทังนีเพื:อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและเกื อหนุนซึ:งกันและกันของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบริ เวณ
โดยรอบพืนที:อตุ สาหกรรม

หน้ าที: 15

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
รวมพืน+ ที'ทัง+ หมด
รายละเอียดพืน+ ที'โครงการ

คิดเป็ น
ร้ อยละ
คิดเป็ น จํานวน
ไร่ -งาน-ตารางวา พืน+ ที'
ร้ อยละ แปลง
ทัง+ หมด
พืน+ ที'ขายแล้ ว

งาน

ตาราง
วา

จํานวน
แปลง

1,519

2

37.9

84

96

68

1,368-2-14.8

90

71

3

90.3

1

4

1

71-3-90.3

100

1,591

2

28.2

85

100

69

1,440-2-5.1

91

194
8
31
1
14
29
8
6
155
-

3
1
2
2
2
1
3
1

34.5
99.6
26.0
5.9
76.18
47.4
31.4
72.0
65.62
84.7

11
1
2
1
1
2
1
1
34
1

451

-

43.3

55

2,042

2

71.5

140

ไร่

1. แปลงจัดจําหน่าย
1.1 เขตอุตสาหกรรมทัว: ไป
1.2 เขตที:พกั อาศัย
รวมแปลงจัดจําหน่ าย
2.พืนที:ระบบสาธารณูปโภค
และอ่างเก็บนํา
2.1 ถนนและรางระบายนํา
2.2 โรงผลิตนําประปา
2.3 อ่างเก็บนํา
2.4 สถานีก๊าซ
2.5 โรงบําบัดนําเสีย
2.6 บึงชะลอนํา ส่วนหน้ า-ส่วนหลัง
2.7 สถานีไฟฟ้ า
2.8 สํานักงานที:ทําการ กนอ.
2.9 สวนสาธารณะ
2.10 สํารองสาธารณูปโภค
รวมพืน+ ที'ระบบสาธารณูปโภค
และอ่ างเก็บนํา+
รวมเนือ+ ที'ทัง+ หมด
ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ระยะเวลาก่อสร้ าง
จํานวนแปลงที:ขายแล้ ว
จํานวนแปลงที:โอนแล้ ว

:
:
:
:

ปี 2533 ถึงปี 2538
ปี 2534 ถึงปี 2538
69 แปลง
69 แปลง
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กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
1) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายกระเบือ+ งเซรามิก
ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายกระเบืองเซรามิกปูพืนและบุผนังมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ดังนี
1. ลูกค้ ารายย่อยทัว: ไปที:เป็ นเจ้ าของบ้ าน อาคารหรื อสิ:งปลูกสร้ าง ซึ:งซือกระเบืองเซรามิกไปเพื:อตกแต่งหรื อ
ซ่อมแซมบ้ าน อาคารหรื อสิง: ปลูกสร้ าง
2. ลูกค้ าเจ้ าของโครงการ เช่น เจ้ าของโรงแรมหรื อเจ้ าของโครงการคอนโดมิเนียม เป็ นต้ น ซึ:งมีความต้ องการ
กระเบืองเซรามิกเพื:อนําไปใช้ ตกแต่ง ปรับปรุงหรื อซ่อมแซมสถานที:
3. ลูกค้ าที:เป็ นตัวแทนจําหน่าย (Selling Agent) คือ ผู้ที:ซื อกระเบืองจากบริ ษัทเพื:อนําไปจําหน่ายให้ ก ับ
ลูกค้ ารายย่อยอีกทอดหนึ:ง โดยบริ ษัทมีตวั แทนจําหน่ายทัว: ประเทศทังรายใหญ่และร้ านค้ าช่วง และมีการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายให้ กบั ตัวแทนจําหน่ายและร้ านค้ าช่วงอย่างสมํ:าเสมอ
โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีความหลากหลายทังในด้ านประเภท คุณสมบัติ ขนาด ลวดลายและราคา ซึ:งสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย และครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ าตังแต่ระดับล่าง ระดับกลางและ
ระดับบน
2) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นลูกค้ ากลุม่ อุตสาหกรรมด้ านวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ าง ชินส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้ า
อุปโภคบริ โภคและอื:นๆ โดยจะเน้ นไปยังลูกค้ าทังที:อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและลูกค้ าที:อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมที:
ต้ องการขยายการลงทุนและกระจายความเสีย: งอันเนื:องมาจากปั ญหาอุทกภัย รวมถึงการเพิ:มผลิตภัณฑ์เดิมจากการ
ซือที:ดินเพื:อประกอบการอุตสาหกรรม ปั จจุบนั ได้ เพิ:มผลิตภัณฑ์เป็ นการเช่าที:ดินเพื:อการประกอบการอุตสาหกรรม
เพื: อ สร้ างความหลากหลายของผลิ ต ภัณ ฑ์ และรองรั บ ลูก ค้ าที: ส ามารถเข้ าถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดัง กล่ า ว โดยเน้ น
ผู้ประกอบการดังนี
1. ผู้ประกอบการในประเทศในเขต Zone 1 ประกอบด้ วย นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ที:มีความต้ องการ
ย้ ายสถานประกอบการเนื:องจากมีปัญหาด้ านสิ:งแวดล้ อม พืนที:ประสบอุทกภัย สิทธิประโยชน์ที:ได้ รับตาม
ข้ อกําหนดของบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึ:งสิทธิที:ได้ รับไม่เหมือนกัน โดยรัฐบาลต้ องการกระจายการลงทุน
ในส่วนรอบนอกเขตปริ มณฑล พร้ อมกับการกระจายรายได้ ไปสูป่ ระชาชนที:อยู่รอบนอกจาก Zone1 ออกไปอีก
ดังเช่น นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึ:งจัดเป็ นเขต Zone 2 และได้ รับสิทธิประโยชน์มากกว่าเขต Zone 1 หรื อ
ผู้ประกอบการที:ต้องการขยายกิจการ ป้องกันความเสีย: งหากเกิดผลกระทบด้ านอุทกภัย
2. ผู้ลงทุนในประเทศที:จะลงทุนใหม่เพื:อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมเขต Zone 2 ความเหมาะสมของ
ประเภทกิจการโดยได้ รับสิทธิประโยชน์ตามข้ อกําหนดของ BOI
3. ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที:เป็ นคูค่ ้ าที:ดีกบั ประเทศไทย เช่น ประเทศญี:ปนุ่ จีน ไต้ หวัน เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน สิงคโปร์ ฝรั:งเศส ออสเตรเลีย อิตาลี เป็ นต้ น
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ตารางแสดงคู่แข่ งนิคม/เขตอุตสาหกรรม ในจังหวัดสระบุรี
เขตส่ งเสริม

เขตประกอบอุตสาหกรรม

พืน+ ที'โครงการ (ไร่ )

2

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

2,042

2

เหมราช สระบุรี

3,619

2

สระบุรี (แก่งคอย)

1,494

โดยโครงการของนิคมอุตสาหกรรมมีจดุ เด่นของของโครงการดังนี
1. ที'ตัง+ โครงการ
• นิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีทางเข้ าโครงการที:ติดถนนสายหลักพหลโยธิ นซึ:งเป็ นทางหลวง 10 ช่อ ง
การจราจร ใช้ ในการคมนาคมออกจากกรุ งเทพไปสูศ่ นู ย์กลางทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศ (ภาคอีสานตอนบน/ตอนล่าง) และภาคตะวันออก (ถนนวงแหวนตะวันออก) นอกจากนัน
ยังสามารถส่งออกไปยังประเทศใกล้ เคียง เช่น สปป. ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึง: เป็ นประโยชน์อย่างยิ:ง
ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรได้
• เส้ นทางการคมนาคมเป็ นเส้ นทางที:ติดกับวงแหวนรอบนอก (Outer Ring Road) ซึ:งสามารถเชื:อมโยงใน
การส่งออกไปยังท่าเรื อแหลมฉบังโดยไม่ต้องผ่านกรุ งเทพฯ หรื อสามารถขนส่งทางอากาศที:สนามบิน
สุวรรณภูมิ
• ด้ วยสภาพพืนที:ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคยังคงเป็ นจุดเด่น ซึ:งสามารถพัฒนาเป็ นศูนย์รวบรวมและ
การกระจายสินค้ า (Hub) ประจําภาค และเป็ นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจด้ านระบบโลจิสติกส์สําหรับ
นักลงทุน
• ด้ านการคมนาคมขนส่งตามนโยบายของประเทศไทยเพื:อเชื:อมโยงประเทศในต่างภูมิภาคและโครงข่าย
คมนาคม (One Belt One Road) ซึ:งประเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ได้ มี
การลงทุนโครงการรถไฟความเร็ วสูงเส้ นทางกรุ งเทพฯ - นครราชสีมา ซึ:งคาดว่าจะเปิ ดใช้ งานปี 2565
และมีสถานี 6 แห่ง ซึง: หนึง: ในนันจะเป็ นสถานีที:จงั หวัดสระบุรี (บริ เวณตรงข้ ามโรบินสัน ถนนเลี:ยงเมือง)
ซึง: จะเป็ นการอํานวยความสะดวกด้ านการขนส่งสําหรับนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึ:งมีระยะห่างเพียง
20 กิโลเมตร
2. อุปทานแรงงาน
• แรงงานระดั บ สู ง นิ คมอุ ต สาหกรรมหนองแคอยู่ ใกล้ กั บ สถาบั น การศึ กษาระดั บ สู ง เช่ น
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยรั งสิต สถาบัน AIT เป็ นต้ น ซึ:งเป็ นแหล่งวิ ชาการและมี High
Technology
• แรงงานระดับช่างฝี มือ (Skilled Labour) นิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ใกล้ กบ
ั วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
เช่น ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ ากําลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างเชื:อม เป็ นต้ น
• แรงงานไม่ใช้ ฝีมือ (Unskilled Labour) เนื:องจากนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ติดกับภาคกลาง ดังนัน
แรงงานระดับ Unskilled จึงมีจํานวนมากด้ วยเช่นเดียวกับ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นต้ น
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3. สาธารณูปโภค
ในทุก นิค มอุต สาหกรรมภาคเอกชนจะมีข้ อ ได้ เ ปรี ย บและเสีย เปรี ย บแตกต่า งกัน ไป และจะต้ อ งมี
สาธารณูป โภคที:ให้ บริ การแก่ผ้ ูประกอบการที:ครบถ้ วนเหมือนกัน แต่จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมี
มากกว่าโครงการอื:นๆ กล่าวคือ
•

ก๊ าซธรรมชาติ (Natural Gas) (จาก ปตท.) โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ วางท่อก๊ าซธรรมชาติ
ภายในนิคม เพื:อให้ ผ้ ูประกอบการได้ ใช้ พลังงานที:สะอาดและมีราคาถูกกว่าพลังงานชนิดอื:นๆ ในการ
ผลิตสินค้ า ซึง: จะทําให้ ต้นทุนในการผลิตสินค้ าตํ:ากว่าการใช้ พลังงานชนิดอื:นๆ อาทิเช่น นํามันปิ โตรเลียม
เป็ นต้ น

•

โครงสร้ างการก่อสร้ าง (Construction Structure) ในการก่อสร้ างโรงงานนันเนื:องจากนิคมอุตสาหกรรม
หนองแคอยู่ใกล้ ภเู ขาทําให้ บริ เวณด้ านล่างของชันดินมีชันหินรองรับ ดังนันในการก่อสร้ างจะทําให้ เกิด
Economies of Scale ในการใช้ เสาเข็มลดลงและไม่ต้องตอกเสาเข็มลงไปลึกเนื:องจากมีชนหิ
ั นรองรับอยูแ่ ล้ ว

•

ระดับดิน (Land Granding) ระดับดินของแปลงจําหน่ายของโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ใน
ระดับที:สงู กว่าระดับถนน ซึง: เมื:อเกิดอุทกภัยนําจะไม่ทว่ มโครงการ นอกจากนันแล้ วยังมี Dike protection
อีกชันเพื:อป้องกันนําท่วม

•

ข้ อได้ เปรี ยบด้ านแหล่งนํา (Water System Advantage) นิคมอุตสาหกรรมหนองแคใช้ แหล่งนําธรรมชาติ
จากคลองระพีพฒ
ั น์ที:ได้ รับนําจากแม่นําป่ าสักเป็ นแหล่งนําหลัก และยังมีนําบาดาลเป็ นแหล่งสํารอง
โดยคุณภาพนําดิบเป็ นนําที:สามารถใช้ อปุ โภคบริ โภคได้ และที:ผ่านมาประเทศไทยได้ ประสบกับปั ญหา
ภัยแล้ ง ดังนัน นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ ตระหนักถึงความต่อเนื:องของอุตสาหกรรมที:อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมหนองแค ซึ:งเป็ นการสร้ างความเจริ ญเติบโตด้ านเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี และประเทศ
ในขณะเดียวกัน จึงได้ เพิ:มแหล่งนําดิบที:สอง ซึ:งมีความจุ 440,000 ลูกบาศก์เมตร และรวมกับของเดิม
ซึ:งทําให้ นิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีปริ มาณนําสําหรับสนับสนุนผู้ประกอบการในนิคมสูงสุด 710,000
ลูกบาศก์เมตร สํารองนําได้ สงู สุด 60 วัน สําหรับการผลิตนําประปา ทังนี ปั จจุบนั นิคมอุตสาหกรรม
หนองแคได้ เพิ:มกําลังการผลิตนําประปาอีก 1 สายการผลิต ทําให้ ความสามารถการผลิตนําประปาสูงสุดกว่า
30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื:อรองรับลูกค้ าที:ต้องการเพิ:มกําลังการผลิตปั จจุบนั และลูกค้ าในอนาคต

•

ระบบไฟฟ้ า (Electrical Power Supply System) ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีความเสถียรด้ าน
พลังงานไฟฟ้ า โดยมีระบบไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค และยังได้ รับส่วนลดร้ อยละ 10 เป็ นระยะเวลา
5 ปี ประกอบกับ ในนิ ค มอุต สาหกรรมหนองแคยัง มี ร ะบบไฟฟ้ าจากภาคเอกชนไว้ บ ริ ก ารสํ า หรั บ
ผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ อยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางของตลาดผักสดและผลไม้ (ตลาดไท) และตลาดสี:มมุ เมือง
อีกทังวัตถุดิบที:มาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเหมาะสําหรับตังโรงงานอาหาร เช่น
โรงงานแปรรูป โรงงานบรรจุ และเก็บรักษา ผักสด ผลไม้ เป็ นต้ น ประกอบกับอยูใ่ กล้ แหล่งวัตถุดิบสําหรับ
อุตสาหกรรมซีเมนต์ (เคลือบดินเผา) เหมาะสําหรับตังโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื:อง
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3. ปั จจัยความเสี'ยง
3.1 ความเสี'ยงต่ อการดําเนินธุรกิจ
1) ความเสี'ยงทางการแข่ งขันและการตลาด
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตกระเบืองเซรามิกปูพืนและบุผนังซึ:งมีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม ประกอบกับมีผ้ นู ําเข้ ากระเบือง
เพื: อให้ เกิ ดความหลากหลายของสิ นค้ าและราคา ส่งผลทํ าให้ การแข่งขันยิ: งทวี ความรุ นแรงมากขึน บริ ษั ทจึ งให้
ความสําคัญในการบริ หารความเสีย: งในเรื: องการแข่งขันทางการตลาด โดยเน้ นงานวิจยั และพัฒนาออกแบบสินค้ าใหม่ให้
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ ามากขึน พร้ อมปรับปรุงการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพให้ ได้ ต้นทุนการผลิตที:สามารถ
แข่งขันได้ และดําเนินการอย่างต่อเนื:องเพื:อสร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขันทําให้ บริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่างยัง: ยืน
2) ความเสี'ยงด้ านต้ นทุนการผลิต
ในปี 2561 จากการควบบริ ษัทส่งผลให้ เกิดคุณประโยชน์ด้านต้ นทุนจากการวางแผนผลิตสินค้ า ณ โรงงานที:มีต้นทุนตํ:า
(Product Allocation) ในส่วนของความเสี:ยงด้ านต้ นทุนวัตถุดิบ บริ ษัทได้ บริ หารจัดการเรื: องการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
ทดแทนไปพร้ อมๆ กับการปรับปรุ งสูตรการผลิตให้ เหมาะสมกับแหล่งวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามเนื:องจากราคาพลังงาน
มีความผันผวนสูง และมีแนวโน้ มสูงขึน บริ ษัทได้ จดั ทําและดําเนินการตามแผนงานเพื:อลดการใช้ พลังงานอย่างต่อเนื:อง
อีกทังศึกษาโอกาสและดําเนินการในการใช้ พลังงานทดแทนเพื:อลดผลกระทบด้ านต้ นทุนจากราคาพลังงาน
3) ความเสี'ยงด้ านความปลอดภัย
บริ ษัทประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมที:มีการใช้ เครื: องจักรและสารเคมีต่างๆ จึงต้ องตระหนักถึงความสําคัญ
ด้ านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและคูธ่ ุรกิจอย่างยิ:ง ซึง: บริ ษัทเน้ นการสร้ างจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย
ให้ แก่พนักงานและคูธ่ ุรกิจ (Think Safe Work Safe) อีกทังมีการบริ หารจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่ า งต่ อ เนื: อ งและเป็ นระบบ มี ก ารตรวจประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานด้ านความปลอดภัย (Safety
Performance Assessment Program : SPAP) และการตรวจประเมินระบบการจัดการและผลการดําเนินงาน
ด้ านสิ:งแวดล้ อม (Environmental Performance Assessment Program : EPAP) กําหนด “10 กฎพิทกั ษ์ ชีวิต”
ที:เน้ นเรื: อง “คน” และ “Care” เพื:อช่วยชีวิตตนเองและช่วยชีวิตผู้อื:น (Life Saver) ในระหว่างการปฏิบตั ิงานและการ
ใช้ รถใช้ ถนน โดยจะขยายผลการสือ: สารแนวคิดนีให้ กบั พนักงานในวงกว้ างเพื:อสร้ างความตระหนักรู้ และปรับเปลี:ยน
พฤติกรรมจนกลายเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยทัว: ทังองค์กร
4) ความเสี'ยงจากเหตุการณ์ รุนแรง
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ รวมทังภัยพิบตั ิที:เกิดจากมนุษย์มีโอกาสเกิดและมีแนวโน้ มทวีความรุ นแรงมากขึนเรื: อยๆ
ส่ง ผลกระทบต่อ เศรษฐกิ จ ในภาพรวม สร้ างความเสียหายต่อ ชี วิ ตและทรั พ ย์ สิน และอาจส่ง ผลกระทบต่อ การ
หยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทานและการดําเนินธุรกิจได้ บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเกิดภัยพิบตั ิ
โดยมีการประเมินความเสี:ยงจากภัยพิบัติในด้ านต่างๆ ติดตามและเฝ้ าระวังการเกิ ดภัยพิบัติทางธรรมชาติจาก
แหล่งข้ อมูลที:เชื:อถือได้ จากภาครัฐและองค์กรต่างๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management
(BCM) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อมและ BCM ของกลุม่ ธุรกิจทําหน้ าที:ในการติดตามและประมวลผล สื:อสารข้ อมูล
ข่าวสารที:เกี:ยวข้ องกับสถานการณ์และแจ้ งเตือนไปยังพนักงานและบริ ษัทที:อาจจะได้ รับผลกระทบ เพื:อเตรี ยมความพร้ อม
ในการรองรับสถานการณ์ และมีการซักซ้ อมแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ ฉุกเฉินและทําการปรับปรุ งตามแผน
ความต่อเนื:องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
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3.2 ความเสี'ยงเกี'ยวกับการนําหุ้นสามัญของบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1) การกระจายการถือหุ้นรายย่ อย
ภายหลังธุรกรรมการควบบริ ษัท บริ ษัทมีผ้ ูถือหุ้นสามัญรายย่อยจํานวนรวมประมาณ 5,595 ราย และถือหุ้น
รวมกันประมาณร้ อยละ 6.81 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ทําให้ คณ
ุ สมบัติในเรื: องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย
(Free Float) ของบริ ษัทยังไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์เรื: องการดํารงสถานะการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน เนื:องจากบริ ษัท
เกิดจากการควบบริ ษัทระหว่างบริ ษัทซึ:งมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เดียวกัน คือ บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด (“CCCL”)
ตลอดจนข้ อจํากัดด้ านระยะเวลาตังแต่วนั ที:ผ้ ถู ือหุ้นของ TGCI TCC SGI SSG และ GMG อนุมตั ิธุรกรรมการควบ
บริ ษัท จนกระทัง: วันที:คาดว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท คือ CCCL มีแผนที:จะดําเนินการแก้ ไขการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ดังกล่าวเพื:อทําให้ การกระจายการถือหุ้นรายย่อยเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะพิจารณาแนวทางแก้ ไข
โดยวิธีการเสนอขายหุ้นของบริ ษัทที:ถือโดย CCCL ทังนี บริ ษัทอาจพิจารณาทางเลือกอื:นที:เหมาะสมในการแก้ ไข
การกระจายหุ้น โดยบริ ษัทมีความตังใจที:จะแก้ ไขการกระจายหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์เรื: องการดํารงสถานะการเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนได้ ภายในปี 2562 ทังนี แผนการดําเนินการดังกล่าวขึนอยู่กับปั จจัยต่างๆ รวมถึงสภาวะตลาด
ณ ขณะนัน และแผนการดําเนินงานของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม หากแผนการดําเนินการดังกล่าวมีการเปลี:ยนแปลง
บริ ษัทคาดว่าจะดําเนินการแก้ ไขการกระจายหุ้นเป็ นไปตามกฎเกณฑ์เรื: องการดํารงสถานะการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ให้ แล้ วเสร็ จได้ ภายในปี 2563
2) ความเสี'ยงเกี'ยวกับความแตกต่ างของระบบการทํางาน และวัฒนธรรมองค์ กร
ในระยะสันอาจมีความเสี:ยงจากการดําเนินงานไม่ราบรื: นเกิดขึนได้ เนื:องมาจากแนวทางและขันตอนการดําเนินงาน
และวัฒนธรรมองค์กรที:แตกต่างกัน อีกทังยังมีความเสี:ยงเรื: องกลุม่ บุคลากรที:มีประสิทธิภาพที:ต้องรักษาไว้ (Talent
Retention) ทังนี ผู้บริ หารได้ ร่วมกันกําหนดแนวทางและขันตอนในการดําเนินงานของบริ ษัทให้ ชดั เจน และสร้ างความ
เข้ าใจให้ พนักงานทุกระดับ รวมทังต้ องกําหนดเงื:อนไข Retention Strategies และรางวัลในรู ปแบบต่างๆ สําหรับ
บุคลากรที:ต้องการให้ ปฏิบตั ิหน้ าที:ตอ่ ไปหลังธุรกรรมการควบบริ ษัทแล้ วเสร็ จ
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4. สินทรัพย์ ท' ใี ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ หลักของบริษัทและบริษัทย่ อย
สินทรั พย์ ตามงบการเงินรวม ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 11,725 ล้ านบาท โดยร้ อยละ 45 เป็ นสินทรั พย์
หมุนเวียน ซึง: ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย สินค้ าคงเหลือ และลูกหนีการค้ าและลูกหนีหมุนเวียนอื:น ส่วนสินทรัพย์ที:เหลือร้ อยละ
55 ส่วนใหญ่เป็ นที:ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์
ที:ดิน และส่วนปรับปรุงที:ดิน
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื: องจักรและอุปกรณ์
เครื: องตกแต่งและติดตัง
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้ าง
รวม

ปี 2561
(ล้ านบาท)
1,243
1,216
2,659
92
3
357
5,570

ปี 2560
ลักษณะกรรมสิทธิe
(ล้ านบาท)
1,198 บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
1,381 บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
2,685 บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
78 บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
4 บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
403 บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
5,749

ภาระผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

1) สินทรัพย์ ท' ไี ม่ มตี ัวตนที'สาํ คัญ
1. สิทธิบัตร
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสิทธิบตั รที:สามารถบังคับใช้ สิทธิได้ จํานวนทังสิน 50 ฉบับ
โดยรายชื8อสิทธิบตั รที8สามารถบังคับใช้ สทิ ธิได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที8มีการดําเนินธุรกิจมีดงั นี ,
ลําดับ

เลขที'สิทธิบัตร

1

สิทธิบตั ร
48370
(อิหร่าน)

2

สิทธิบตั ร
ZL200710305114.7
(จีน)

3

สิทธิบตั ร
RU2443551
(รัสเซีย)

4

สิทธิบตั ร
US8333916 B2
(สหรัฐอเมริ กา)

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน+ อายุ

21/05/2551

38606893

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

18/09/2570

07/08/2554

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
ZL200710305114.7 เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

19/09/2570

27/02/2555

2007135042

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

19/09/2570

11/859684

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

20/09/2570

วันที'ออก
สิทธิบัตร

18/12/2555

เลขที'คาํ ขอ

หน้ าที: 22

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

เลขที'สิทธิบัตร

5

สิทธิบตั ร
11310
(เวียดนาม)

6

สิทธิบตั ร
TW1401146B
(ไต้ หวัน)

7

สิทธิบตั ร
MX316352B1
(เม็กซิโก)

8

สิทธิบตั ร
IDP000035162
(อินโดนีเซีย)

9

สิทธิบตั ร
JP5435851
(ญี:ปน)
ุ่

10

สิทธิบตั ร
EP2036694B1
(อิตาลี)

11

สิทธิบตั ร
EP2036694
(สเปน)

12

สิทธิบตั ร
EP2036694
(อังกฤษ)

13

สิทธิบตั ร
602007035323.8
(เยอรมนี)

14

สิทธิบตั ร
TR201406264T4
(ตุรกี)

15

สิทธิบตั ร
EP2036694
(โปรตุเกส)

เลขที'คาํ ขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

1-2007-01913

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

19/09/2570

11/07/2556

96135120

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

19/09/2570

11/12/2556

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
MX/a/2007/011554 เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

18/09/2570

13/12/2556

P00 2007 00506

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

19/09/2570

2007-243497

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

19/09/2570

7116535.1

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

16/09/2570

7116535.1

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

16/09/2570

7116535.1

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

16/09/2570

7116535.1

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

16/09/2570

7116535.1

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

16/09/2570

7116535.1

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

16/09/2570

วันที'ออก
สิทธิบัตร
16/04/2556

20/12/2556

05/03/2557

05/03/2557

05/03/2557

05/03/2557

05/03/2557

05/03/2557

หน้ าที: 23

วันสิน+ อายุ

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

เลขที'สิทธิบัตร

วันที'ออก
สิทธิบัตร

เลขที'คาํ ขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน+ อายุ

-

16/09/2570

05/03/2557

7116535.1

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

13/01/2558

1-2007000379

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

19/09/2570

15/06/2558

PI20071579

กรรมวิ ธี ก ารทาลวดลายและการขึ นรู ป
เซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที:ได้ จาก
กรรมวิธีนี

-

19/09/2570

19

สิทธิบตั ร
602007035323.8
(เยอรมนี)

05/03/2557

07450217.0

อุปกรณ์การทําลวดลายภายใน
เนือกระเบือง

-

26/04/2570

20

สิทธิบตั ร
2065150
(อิตาลี)

06/03/2557

07450217.0

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือ
กระเบือง

-

26/04/2570

21

สิทธิบตั ร
2065150
(สเปน)

07/03/2557

07450217.0

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือ
กระเบือง

-

26/04/2570

22

อนุสิทธิบตั ร
6218

12/05/2554

1003000629

แท่นกดแบบให้ แรงอัดกระจายเท่ากันทุก
ทิศทาง

-

15/07/2563

23

อนุสิทธิบตั ร
7091

12/04/2555

1003001134

กระเบืองแก้ ว

-

01/11/2563

24

อนุสิทธิบตั ร
8297

16/09/2556

1003000717

อุปกรณ์สําหรับพลิกวัสดุผืนแผ่น

-

05/08/2563

24/06/2557

0401002211

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือ
กระเบือง

-

16/06/2567

16

สิทธิบตั ร
EP2036694
(โปแลนด์)

17

สิทธิบตั ร
1-2007-000379
(ฟิ ลิปปิ นส์)

18

สิทธิบตั ร
MY-154412-A
(มาเลเซีย)

25

สิทธิบตั ร
40567

26

อนุสิทธิบตั ร
10185

07/08/2558

1403000391

แผ่นวัสดุ

-

24/04/2567

27

อนุสิทธิบตั ร
10186

07/08/2558

1503000634

เกรี ยงสําหรับปรับระดับพืนผิวและติดตัง
กระเบือง

-

29/04/2568

28

อนุสิทธิบตั ร
10439

28/09/2558

1503000635

เกรี ยงหวีสําหรับติดตังและวางกระเบือง
บนวัสดุซิเมนต์

-

29/04/2568

29

อนุสิทธิบตั ร
10859

04/12/2558

1203001320

กรรมวิธีการผลิตโซเดียมซิลิเกตจากวัสดุ
ชีวมวล

-

15/11/2565

หน้ าที: 24

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการ
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน+ อายุ

เลขที'สิทธิบัตร

วันที'ออก
สิทธิบัตร

30

49320

04/05/2559

1202001044

-

ลวดลายวัสดุปพู ืน

23/04/2565

31

49319

04/05/2559

1202001043

-

ลวดลายวัสดุปพู ืน

23/04/2565

32

49318

04/05/2559

1202001042

-

ลวดลายวัสดุปพู ืน

23/04/2565

33

50450

15/07/2559

1202001045

-

ลวดลายวัสดุปพู ืน

23/04/2565

34

50449

15/07/2559

1202001046

-

ลวดลายวัสดุปพู ืน

23/04/2565

35

50454

15/07/2559

1302000201

-

แผ่นปูพืน

31/01/2566

36

57298

07/09/2560

1402000980

-

แผ่นปูพืนและผนัง

24/04/2567

37

57297

07/09/2560

1402000979

-

แผ่นวัสดุ

24/04/2567

38

57300

07/09/2560

1402000978

-

ลวดลายวัสดุปพู ืน

24/04/2567

39

57299

07/09/2560

1402000976

-

ลวดลายวัสดุปพู ืน

24/04/2567

40

58156

11/10/2560

1402002486

-

แผ่นปูผนัง

31/08/2567

41

61574

23/03/2561

1602000688

-

อ่างล้ างหน้ า

28/02/2569

42

61920

11/04/2561

1602000240

-

แผ่นปูพืนและผนัง

28/01/2569

43

61922

11/04/2561

1602000242

-

44

61923

11/04/2561

1602000243

-

ลวดลายแผ่นปูพืน
และผนัง
ลวดลายแผ่นปูพืน
และผนัง

45

61921

11/04/2561

1602000241

-

แผ่นปูพืนและผนัง

28/01/2569

46

61925

11/04/2561

1602000693

-

แผ่นปูพืนและผนัง

28/02/2569

47

สิทธิบตั ร
ZL200510083761.9
(จีน)

16/06/2553

200510083761.9

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือกระเบือง

-

24/04/2568

48

สิทธิบตั ร
602005013647.9
(เยอรมนี)

02/11/2549

05450074.9

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือกระเบือง

-

25/04/2568

49

สิทธิบตั ร
5450074
(สเปน)

02/11/2549

05450074.9

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือกระเบือง

-

26/04/2568

50

สิทธิบตั ร
502009901745936
(อิตาลี)

02/11/2549

05450074.9

อุปกรณ์การทําลวดลายภายในเนือกระเบือง

-

27/04/2568

ลําดับ

เลขที'คาํ ขอ

หน้ าที: 25

28/01/2569
28/01/2569

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
2. เครื'องหมายการค้ า
เครื: องหมายการค้ าที:สาํ คัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เช่น เครื: องหมาย COTTO เป็ นต้ น โดยมีเครื: องหมายการค้ า
ที:กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนไว้ ประมาณ 311 รูป

3. สิทธิและประโยชน์ จากการได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนหรื อบีโอไอ (BOI) โดยได้ รับสิทธิ
และประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื: องจักรและอุปกรณ์ที:นําเข้ าจากต่างประเทศ และการ
ยกเว้ นการเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับกําไรสําหรับปี ตามระยะเวลาที:กําหนด ตังแต่วนั ที:เริ: มมีรายได้
ประเภทผลิตภัณฑ์

วันที'ได้ รับบัตรส่ งเสริม

สิน+ สุด
สิทธิประโยชน์ ทางภาษี

กระเบืองเซรามิก

7 กรกฎาคม 2557

6 มีนาคม 2566

กระเบืองเซรามิก

19 ตุลาคม 2560

7 ปี นับแต่วนั ที:เริ: มมีรายได้ จาก
การประกอบกิจการนัน

ผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที:ติดตัง
บนหลังคา

4 ตุลาคม 2561

8 ปี นับแต่วนั ที:เริ: มมีรายได้ จาก
การประกอบกิจการนัน

หน้ าที: 26

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
2) สรุ ปสัญญาที'สาํ คัญ
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีสญ
ั ญาที:สาํ คัญ สรุปดังนี
1. บันทึกความตกลงการใช้ สถานีขนส่ งสินค้ าคลองหลวง
บริ ษัทได้ เช่าสถานีขนส่งสินค้ าคลองหลวงเพื:อใช้ เป็ นชานชาลาขนถ่ายสินค้ าและพืนที:สํานักงาน โดยมีช่วงอายุ
สัญญาเช่า 1 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที:เหลือตามสัญญาประมาณ 9 เดือน โดยมีรายละเอียดทําเลที:ตงั พืนที:ใช้ สอย
และเงื:อนไขสําคัญดังนี
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้ให้ บริการ: กรมขนส่งทางบก
คู่สัญญาผู้ใช้ บริการ: บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุ
สัญญา

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ลักษณะของบริการ
ค่ าบริการตามสัญญา
เงื'อนไขอื'นที'สาํ คัญ

เช่ าพื นที:ใ ช้ เ ป็ นชานชาลาขนถ่า ยสิน ค้ า และพื นที:สํานัก งานที: อ าคารชานชาลาเป็ น
สํานักงานประกอบกิจการที:เกี:ยวกับการบริ การขนส่งสินค้ า
อัตราค่าใช้ บริ การตามประกาศกรมขนส่งทางบกฉบับลงวันที: 7 ธันวาคม 2561
ผู้ใช้ บริ การมีสทิ ธิขอต่ออายุบนั ทึกความตกลงได้ อีกครังละ 1 ปี โดยผู้ใช้ บริ การจะต้ องยื:น
ขอต่ออายุบนั ทึกความตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อกรมขนส่งทางบกก่อนสินอายุ
ไม่น้อยกว่า 2 เดือน

2. สัญญาเกี'ยวกับทรัพย์ สินทางปั ญญากับบริษัทในกลุ่มเอสซีจี
บริ ษัทเป็ นคูส่ ญ
ั ญาตามสัญญาที:เกี:ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปั ญญา อันได้ แก่ เครื: องหมายการค้ าและสิทธิบตั ร กับ
บริ ษัทในกลุม่ เอสซีจี โดยแบ่งสัญญาเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ (1) สัญญาหรื อข้ อตกลงในลักษณะของการเป็ นเจ้ าของร่วมใน
ทรัพย์สินทางปั ญญา ได้ แก่ บันทึกข้ อตกลงการเป็ นเจ้ าของร่ วมในเครื: องหมายการค้ า COTTO และบันทึกข้ อตกลงการ
เป็ นเจ้ าของร่วมในสิทธิบตั รต่างๆ และ (2) สัญญาโอนเครื: องหมายการค้ าของ GEOLUXE ดังนี

หน้ าที: 27

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บันทึกข้ อตกลงการเป็ นเจ้ าของร่ วมในเครื'องหมายการค้ า COTTO
บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ เอสซีจีจํานวน 2 บริ ษัทที:ดําเนินธุรกิจเกี:ยวกับสินค้ ากลุม่ สุขภัณฑ์ เป็ นคู่สญ
ั ญาที:ได้ สิทธิ
เป็ นเจ้ าของร่วมในเครื: องหมายการค้ า COTTO โดยมีรายละเอียดและเงื:อนไขสําคัญดังนี
คู่สัญญา

1. บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
2. บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ จํากัด ("SSW")
3. บริ ษัทสยามซานิทารี ฟิตติ ,งส์ จํากัด ("SSF")

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

ข้ อตกลงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที: 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป

ลักษณะของการเป็ น
เจ้ าของร่ วม

ค่ าตอบแทน

1. บริ ษัท และ SSW เป็ นเจ้ าของร่วมในเครื8 องหมายการค้ าที8จดทะเบียนในประเทศไทย
จํานวนรวม 15 เครื8 องหมาย และที8จดทะเบียนในต่างประเทศจํานวนรวม 48 เครื8 องหมาย
และมีสิทธิใช้ เครื8 องหมายการค้ าดังกล่าวกับสินค้ ากลุม่ สุขภัณฑ์ต่างๆ ตามที8ระบุใน
บันทึกข้ อตกลง
2. บริ ษัท และ SSF เป็ นเจ้ าของร่ วมในเครื8 องหมายการค้ าที8จดทะเบียนในประเทศไทย
จํานวนรวม 11 เครื8 องหมาย และที8จดทะเบียนในต่างประเทศจํานวนรวม 47 เครื8 องหมาย
และมีสิทธิใช้ เครื8 องหมายการค้ ากับสินค้ ากลุม่ ก๊ อกนํ ,าและอุปกรณ์ประกอบเครื8 อง
สุขภันฑ์ตา่ งๆ ตามที8ระบุในบันทึกข้ อตกลง
3. บริ ษัทเป็ นเจ้ าของและมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ เครื8 องหมายและสัญลักษณ์
COTTO กับสินค้ าและ/หรื อบริ การใดๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
4. บริ ษัทมีสทิ ธิใช้ เครื8 องหมายการค้ าและ/หรื อสัญลักษณ์ และ/หรื อใช้ คําว่า COTTO ใน
รู ปแบบต่างๆ และ/หรื อข้ อความอื8นใดในทํานองเดียวกันเพื8อแสดงความเป็ นบริ ษัท
และสัญลักษณ์รวมถึงการใช้ เป็ นชื8อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นไปตามที8ระบุไว้ ในบันทึกข้ อตกลง

บันทึกข้ อตกลงในการเป็ นเจ้ าของร่ วมในสิทธิบัตรต่ างๆ
บริ ษัทเป็ นคู่สญ
ั ญาที:ได้ สิทธิเป็ นเจ้ าของร่ วมในสิทธิบตั รการประดิษฐ์ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที:เกิดจาก
การใช้ Pyrolithic Stone Technology รวมถึงองค์ความรู้ (Know-how) และแบบเครื: องจักรที:เกี:ยวข้ องกับการ
ประดิษฐ์ และกรรมวิธีดงั กล่าว ได้ แก่ (1) ชุดเครื: องและกรรมวิธีการทําลวดลายและการขึนรู ปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที:ได้ จากกรรมวิธีนี (2) ชุดอุปกรณ์จ่ายนําดินสําหรับทําลวดลายและขึนรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก และ (3) แบบ
เครื: องจักร MG Full Version และ MG 2 โดยมีรายละเอียดและเงื:อนไขสําคัญดังนี

หน้ าที: 28

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
คู่สัญญา

1. บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
2. บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด ("SCG Mat")

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

ข้ อตกลงมีผลบังคับตังแต่วนั ที: 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป

ลักษณะของการเป็ น
เจ้ าของร่ วม

ค่ าตอบแทน

1. บริ ษัทเป็ นเจ้ าของร่ วมในทรัพย์สินทางปั ญญา โดยทังสองฝ่
,
ายตกลงที8จะร่ วมกัน
ดํ า เนิ น การเปลี8 ย นแปลงทางทะเบี ย นเพื8 อ ให้ แ สดงถึ ง ความเป็ นเจ้ า ของร่ ว มใน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทังในประเทศไทยและต่
,
างประเทศ
2. เมื8อเปลี8ยนแปลงทางทะเบียนแล้ ว บริ ษัทมีสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาเช่นเดียวกับ
SCG Mat ทุกประการ โดยมีสิทธิใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาในการผลิตและจําหน่าย
สิน ค้ า ที8 เ กี8 ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สินทางปั ญ ญานี , ภายใต้ เ ครื8 องหมายการค้ า (1)
GEOLUXE (2) Pyrolithic และ (3) GeoMimicry เกี8ยวกับสินค้ าหินสังเคราะห์ตามที8
ระบุในบันทึกข้ อตกลง
3. บริ ษัทมีสิทธิร้องขอให้ SCG Mat กําหนดขอบเขตการอนุญาตให้ บคุ คลภายนอกใช้
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อขายเครื8 องจักรที8เกี8ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาได้ รวมถึง
กําหนดอาณาเขตการอนุญาต ระยะเวลาการอนุญาต หรื อการกําหนดราคาขาย
สิน ค้ า และจะแบ่ง ผลประโยชน์ ต อบแทนจากการหาประโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ใ ห้
สอดคล้ องกับสัดส่วนการลงทุนตามที8จะตกลงกัน
4. บริ ษัทและ SCG Mat เป็ นเจ้ าของร่ วมในทรัพย์สินทางปั ญญาในส่วนที8ได้ พฒ
ั นา
ต่อยอดขึ ,นใหม่ร่วมกัน แต่ในกรณีที8 (1) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ8งจ้ างคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ8ง
ให้ ดําเนินการวิจยั และพัฒนาต่อยอด หรื อ (2) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ8งฝ่ ายใดแต่เพียง
ฝ่ ายเดียวทําการวิจยั และพัฒนาต่อยอดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หรื อจ้ างบุคคลหรื อจ้ าง
บุคคลภายนอกให้ ดําเนินการ ให้ ฝ่ายที8ทําการวิจยั และพัฒนาหรื อฝ่ ายผู้ว่าจ้ างนัน,
เป็ นเจ้ าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในส่วนนัน, ทังนี
, , ในกรณีตามข้ อ (2) คูส่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายย่อมมีสทิ ธิในการเสนอขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในผลงานวิจยั ส่วนที8ได้ พฒ
ั นา
ต่อยอด รวมถึงสูตรผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ ที8เกี8ยวข้ อง หรื อเสนอซื ,อเครื8 องจักร
ที8เกี8ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นรายแรก (First Right of Refusal) ตาม
เงื8อนไขที8ระบุในบันทึกข้ อตกลง
เป็ นไปตามที8ระบุไว้ ในบันทึกข้ อตกลง

หน้ าที: 29

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเป็ นคู่สญ
ั ญาที:ได้ สิทธิ เป็ นเจ้ าของร่ วมในสิทธิ บัตรกรรมวิธีการลํา เลียงและการจ่ายส่วนผสมการผลิต
(Dispensing System Closed Loop) ที:ได้ ยื:นคําขอรับสิทธิบตั รผ่านระบบ Patent Cooperation Treaty (PCT) กับ
Italian Patent and Trademark Office รวมถึงองค์ความรู้ (Know-how) และแบบเครื: องจักรที:เกี:ยวข้ องกับกรรมวิธี
ดังกล่าว ได้ แก่ (1) Dispensing System (Closed-loop Print Head) (2) แบบเครื: องจักร Dispensing System
(Closed-loop Print Head) และ (3) องค์ความรู้ ในการ fine tune เครื: องจักร โดยมีรายละเอียดและเงื:อนไขสําคัญ
ดังนี
คู่สัญญา

1. บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
2. บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด (“CCCL”)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

ข้ อตกลงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที: 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป

ลักษณะของการเป็ น
เจ้ าของร่ วม

ค่ าตอบแทน

1. บริ ษัทเป็ นเจ้ าของร่ วมในทรั พ ย์ สินทางปั ญญา โดยทัง, สองฝ่ ายตกลงที8จะร่ วมกัน
ดําเนินการเปลีย8 นแปลงทางทะเบียนเพื8อให้ แสดงถึงความเป็ นเจ้ าของร่วมในทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาทังในประเทศไทยและต่
,
างประเทศ ทังนี
, , CCCL ตกลงโอนทรัพย์สินทาง
ปั ญญาให้ แก่ บริ ษัทตามสัดส่วนการลงทุนของบริ ษัท โดยไม่มีคา่ ตอบแทนเพิ8มเติม
2. เมื8อเปลี8ยนแปลงทางทะเบียนแล้ ว บริ ษัทมีสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาเช่นเดียวกับ
CCCL ทุกประการ
3. ในกรณีที8คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ8งทําการวิจัยและพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปั ญญา ให้
ฝ่ ายที8ทําการวิจัยและพัฒนานันเป็
, นเจ้ าของสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาในส่วนนัน,
ทังนี
, , คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายย่อมมีสิทธิในการเสนอขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในผลงานวิจัย
ส่วนที8ได้ พฒ
ั นาต่อยอดนันเป็
, นรายแรก (First Right of Refusal) ตามเงื8อนไขที8ระบุใน
บันทึกข้ อตกลง
เป็ นไปตามที8ระบุไว้ ในบันทึกข้ อตกลง

หน้ าที: 30

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเป็ นคู่สญ
ั ญาที8ได้ สิทธิ เป็ นเจ้ าของร่ วมในสิทธิ บตั รการประดิษฐ์ Printing Device and Machine for
Building Materials Articles (Print Head) ที8ได้ ยื8นคําขอรับสิทธิบตั รผ่านระบบ Patent Cooperation Treaty (PCT)
กับ Italian Patent and Trademark Office รวมถึงองค์ความรู้ (Know-how) และแบบเครื8 องจักรที8เกี8ยวข้ องกับการ
ประดิษฐ์ ดงั กล่าว ได้ แก่ (1) Printing Device and Machine for Building Materials Articles (Print Head) (2) แบบ
เครื8 องจักร Printing Device and Machine for Building Materials Articles (Print Head) และ (3) องค์ความรู้ ใน
การ fine tune เครื8 องจักร โดยมีรายละเอียดและเงื8อนไขสําคัญดังนี ,
คู่สัญญา

1. บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
2. บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด (“CCCL”)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

ข้ อตกลงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที: 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป

ลักษณะของการเป็ น
เจ้ าของร่ วม

ค่ าตอบแทน

1. บริ ษัทเป็ นเจ้ าของร่ วมในทรั พ ย์ สินทางปั ญญา โดยทัง, สองฝ่ ายตกลงที8จะร่ วมกัน
ดําเนินการเปลีย8 นแปลงทางทะเบียนเพื8อให้ แสดงถึงความเป็ นเจ้ าของร่วมในทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาทังในประเทศไทยและต่
,
างประเทศ ทังนี
, , บริ ษัทจะชําระค่าตอบแทนการ
โอนทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้ แก่ CCCL ตามที8ระบุในบันทึกข้ อตกลง
2. เมื8อเปลี8ยนแปลงทางทะเบียนแล้ ว บริ ษัทมีสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาเช่นเดียวกับ
CCCL ทุกประการ
3. ในกรณีที8คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ8งทําการวิจัยและพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปั ญญา ให้
ฝ่ ายที8ทําการวิจัยและพัฒนานันเป็
, นเจ้ าของสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาในส่วนนัน,
ทังนี
, , คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายย่อมมีสิทธิในการเสนอขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในผลงานวิจัย
ส่วนที8ได้ พฒ
ั นาต่อยอดนันเป็
, นรายแรก (First Right of Refusal) ตามเงื8อนไขที8ระบุใน
บันทึกข้ อตกลง
เป็ นไปตามที8ระบุไว้ ในบันทึกข้ อตกลง
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
สัญญาโอนเครื'องหมายการค้ าของ GEOLUXE
บริ ษัทเป็ นคู่สญ
ั ญาที:ได้ สิทธิ ในการรั บโอนเครื: องหมายการค้ าซึ:งได้ ยื:นขอจดทะเบียนไว้ ต่อกรมทรัพย์ สินทาง
ปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ จํานวน 3 เครื: องหมายการค้ า ได้ แก่ (1) GEOLUXE (2) Pyrolithic และ (3) GeoMimicry
สําหรับสินค้ าหินสังเคราะห์ตามที:ระบุในสัญญา และได้ รับโอนเครื: องหมายการค้ าซึ:งได้ ยื:นขอจดทะเบียนไว้ ต่อกร
มทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ (1) เครื: อ งหมายการค้ า GEOLUXE จํ า นวน 14 เครื: อ งหมาย (2)
เครื: องหมายการค้ า Pyrolithic จํ านวน 13 เครื: องหมาย และ (3) เครื: องหมายการค้ า GeoMimicry จํานวน 14
เครื: องหมาย สําหรับสินค้ าหินสังเคราะห์ตามที:ระบุในสัญญา
คู่สัญญา

1. บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด (“CCCL”)
2. บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

ข้ อตกลงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั วนั ที: 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป

ลักษณะของการเป็ น
เจ้ าของร่ วม

ค่ าตอบแทน

1. CCCL โอนเครื8 องหมายการค้ าให้ บริ ษัท โดยทังสองฝ่
,
ายตกลงที8จะร่ วมกันดําเนินการ
เปลี8ยนแปลงทางทะเบียนเพื8อเปลี8ยนแปลงความเป็ นเจ้ าของเครื8 องหมายการค้ า
ทัง, ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ ทัง, นี , บริ ษั ท จะชํ า ระค่ า ตอบแทนการโอน
เครื8 องหมายการค้ าให้ แก่ CCCL ตามที8ระบุในสัญญา
2. เมื8อเปลี8ยนแปลงทางทะเบียนแล้ ว บริ ษัทมีสิทธิในฐานะเจ้ าของเครื8 องหมายการค้ า
โดยมีสิทธิ ใช้ เครื8 องหมายการค้ าในการประกอบธุรกิจของตนเองได้ ตลอดไป และ
CCCL สิ ,นสุดจากการเป็ นเจ้ าของและไม่มีสทิ ธิใดๆ ในเครื8 องหมายการค้ าอีกต่อไป
เป็ นไปตามที8ระบุไว้ ในบันทึกข้ อตกลง
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4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่ อย
1) เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้ วิธีราคาทุน ซึง: เป็ นการลงทุนในกิจการที:บริ ษัทถือหุ้น
มากกว่าร้ อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทังหมด และบริ ษัทมีอํานาจในการควบคุม การด้ อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อยจะบันทึกเป็ นผลขาดทุนจากการด้ อยค่า
เงินลงทุนและรายละเอียดบริษัทย่ อย ณ วันที' 31 ธันวาคม 2561
รายชื'อ
บริษัทย่ อย
บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด

สัดส่ วน
ประเภทกิจการ
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
53.89
ดําเนินธุรกิจหลักเกี:ยวกับการ
ผลิตและจัดจําหน่ายกระเบือง
เซรามิ ก ปูพื นและบุผ นัง ตรา
SOSUCO

ทุนจดทะเบียน
และชําระแล้ ว
800 ล้ านบาท

มูลค่ า
เงินลงทุน
ตามราคาทุน
759 ล้ านบาท

2) นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่ อย
บริ ษัทมีนโยบายลงทุนในบริ ษัทย่อยที:มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการที:เป็ นส่วนสนับสนุนกิจการบริ ษัท อัน
จะทําให้ บริ ษัทมีผลประกอบการหรื อผลกํ าไรเพิ:มมากขึน หรื อธุรกิ จที:เอือประโยชน์ (Synergy) ให้ กับบริ ษัท โดย
สามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทให้ มีความครบวงจรมากขึน หรื อเป็ นธุรกิจซึ:งอยู่ในอุตสาหกรรมที:มี
แนวโน้ มการเจริ ญเติบโตและจะคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที:ได้ รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญ
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5. ข้ อพิพาทของกฎหมาย
ไม่มี
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6. ข้ อมูลทั'วไปและข้ อมูลสําคัญอื'น
6.1 ข้ อมูลทั'วไป
1) ข้ อมูลบริษัท
ชื:อบริ ษัท
ชื:อย่อ
เลขทะเบียนบริ ษัท
เว็บไซต์
สํานักงานใหญ่
โรงงาน

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
มูลค่าที:ตราไว้
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ถือหุ้น

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
COTTO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
0107561000340
www.scgceramics.com
เลขที: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื:อ เขตบางซื:อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-5474 โทรสาร 0-2587-0162
61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตําบลโคกแย้ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0-3637-6100 โทรสาร 0-3637-6162 (โรงงานนิคม)
33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตําบลโคกแย้ อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0-3638-2888 โทรสาร 0-3638-2900 (โรงงานหินกอง)
40 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพีพฒ
ั น์ ตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ 0-3637-6400 โทรสาร 0-3637-6411 (โรงงานหนองแค 1)
ผู้ผลิตและจําหน่ายกระเบืองเซรามิกปูพืนและกระเบืองบุผนังชนิดต่างๆ
และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
5,962,621,233 บาท มูลค่าที:ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
5,962,621,233 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 5,962,621,233 หุ้น
(ไม่มีห้ นุ บุริมสิทธิ)
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ปั จจุบนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ แก่ บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
ถือหุ้นร้ อยละ 91.04 ส่วนที:เหลือเป็ นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทัว: ไป
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
2) ข้ อมูลบริษัทย่ อย
ชื:อบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
สํานักงานใหญ่
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ถือหุ้น

บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด
0105534083386
33/2 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพีพฒ
ั น์ ตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ 0-3637-6300 โทรสาร 0-3637-6319 (โรงงานหนองแค 2)
ผลิตและจําหน่ายกระเบืองเซรามิกปูพืนและบุผนัง
800,000,000 บาท
800,000,000 บาท
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ร้ อยละ 53.89 ส่วนที:เหลือเป็ นการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายอื:นซึง: รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ในสัดส่วนร้ อยละ 46.11

3) ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหุ้น

บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที: 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991
อีเมล SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
โดย นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตเลขที: 3565) หรื อ
นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิàเลิศ (ผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตเลขที: 4068) หรื อ
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว (ผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตเลขที: 8179)
1 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222

ที:ปรึกษากฎหมาย

บริ ษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
เลขที: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื:อ เขตบางซื:อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3333 โทรสาร 0-2586-2976
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ส่ วนที' 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 ทุนจดทะเบียน
บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 5,962,621,233 บาท และมีทุนชํ าระแล้ ว 5,962,621,233 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที:ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี7.2 โครงสร้ างการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที: 28 ธันวาคม 2561)
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื'อ

จํานวนหุ้น

บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด *
นายวงศ์วฒ
ุ ิ
วุฑฒินนั ท์

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

5,428,587,893

91.044

108,608,848

1.821

นายวีระพันธุ์

ทีปสุวรรณ

24,211,514

0.406

นายเกียรติ

ศรี จอมขวัญ

15,891,104

0.267

นายประสิทธิB

พฤกษาพรพงศ์

13,484,416

0.226

นางสาวธนิดา

โอปนายิกลุ

13,248,498

0.222

นายสุจินต์

หวัง: หลี

12,831,623

0.215

นางสาวสุกญ
ั ญา

โอปนายิกลุ

10,710,454

0.180

นายชลิต

โอปนายิกลุ

10,293,041

0.173

นายวีรวัฒน์

โอปนายิกลุ

9,789,421

0.164

หมายเหตุ * เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท และเป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
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ผู้ถือหุ้นที:เข้ าข่าย Strategic Shareholders กรรมการ ผู้จดั การและผู้บริ หาร รวมถึงผู้ที:เกี:ยวข้ องและผู้ที:มีความสัมพันธ์
ประกอบด้ วย
ชื'อ นามสกุล
1. นางนันทสิริ อัสสกุล
1.1 วงศ์วฒ
ุ ิ วุฑฒินนั ท์ (บิดา)
2. นางสาววรัญTู โอปนายิกลุ
2.1 นางสาววรัญTู โอปนายิกลุ
2.2 นางศุลี โอปนายิกลุ (มารดา)
3. นายนําพล มลิชยั
3.1 นางอรนุช มลิชยั (ภริ ยา)
4. นายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
รวม

จํานวนราย
1
1
2
1
1
1
1
1
5

จํานวนหุ้น
108,608,848
108,608,848
19,783,199
8,192,330
11,590,869
11,331
11,331
27
128,403,405

ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว
(เฉพาะหุ้นสามัญ)
1.821
1.821
0.332
0.138
0.194
0.000
0.000
0.000
2.153

7.3 การออกหลักทรัพย์ อ' ืน
-ไม่มี7.4 นโยบายจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 30-50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวด
บัญชีหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) ทังนี
W Wการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ Wนอยู่กับ
กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื: อนไขและข้ อกํ าหนดในสัญญาต่างๆ ที:บริ ษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจํ าเป็ นและความ
เหมาะสมอื:นๆ ในอนาคตด้ วย

หน้ าที: 38

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

Chief Marketing

Chief Operation

Chief Technology

Chief Financial

Officer

Officer

Officer

Officer
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คณะกรรมการบริ ษัท
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
2. นางไขศรี
เนื:องสิกขาเพียร
กรรมการอิสระ
3. นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
4. นายเชาวลิต
เอกบุตร
กรรมการ
5. นายฐัติพงศ์
เกสรกุล
กรรมการอิสระ
6. นางนันทสิริ
อัสสกุล
กรรมการ
7. นายบุญเชื Wอ
พลสิงขร
กรรมการอิสระ
8. นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
9. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
กรรมการอิสระ
10. นางสาววรัญTู
โอปนายิกลุ
กรรมการ
11. นายสุรศักดิB
ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ กรรมการ
12. นายนําพล
มลิชยั
กรรมการผู้จดั การ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล * ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางไขศรี
เนื:องสิกขาเพียร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญเชื Wอ
พลสิงขร
กรรมการตรวจสอบ
* เป็ นกรรมการที:มคี วามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื:อถือของงบการเงินของบริษัท
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
1. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นายบุญเชื Wอ
พลสิงขร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นายนิธิ
ภัทรโชค
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริ หาร
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสุรศักดิB
ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ กรรมการบริ หาร
3. นายนําพล
มลิชยั
กรรมการบริ หาร
คณะผู้บริ หาร
1. นายนําพล
มลิชยั
Chief Marketing Officer
2. นางสาวจันทนา ลิม: ระนางกูร
Chief Technology Officer
3. นายวิศาล
โชติธรรมาพงศ์
Chief Operation Officer
4. นางวรนันท์
โสดานิล
Chief Financial Officer
ผู้ดแู ลงานตรวจสอบภายใน
นายพิทยา
จัน: บุญมี
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
นางวีรนุช
เศรษฐเมธีกลุ

หน้ าที: 40

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
8.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ:งมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัท มี
ความรู้ ความสามารถและเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิ จของบริ ษัท ร่ วมกับ
ผู้บริ หารระดับสูงในการกํ า หนดวัตถุป ระสงค์ แ ละวางแผนการดํ าเนินงานทังW ระยะสันและระยะยาว
W
(Corporate
Objective and Long Term Goal) ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริ หารความเสี:ยงผ่านคณะจัดการความเสี:ยง
และคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทังการกํ
W
ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทและผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงให้ เป็ นไปตามแผนที:วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ โดยปั จจุบนั บริ ษัท
มีกรรมการจํานวน 12 คน ซึง: สอดคล้ องกับข้ อบังคับของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที:ไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 11 คน
และกรรมการที:มาจากฝ่ ายบริ หารจํานวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ ซึ:งกรรมการที:ไม่เป็ นผู้บริ หารกว่ากึ:งหนึ:งมี
ความรู้และประสบการณ์ที:เกี:ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท
กรรมการที'มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท (จํานวน 3 คน) *
− รายชื'อ
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ กรรมการ
3. นายนําพล
มลิชยั
กรรมการผู้จดั การ
− เงื'อนไขการลงนาม
นายนิธิ ภัทรโชค หรื อ นายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ หรื อ นายนําพล มลิชยั กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื:อร่วมกัน
* ตังแต่
W วนั ที: 24 มกราคม 2562

กรรมการอิสระของบริษัท
1. นางไขศรี
เนื:องสิกขาเพียร
2. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
3. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
4. นายบุญเชื Wอ พลสิงขร
5. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
6. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
ทังนี
W W บริ ษัทมีกรรมการที:มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามนิยามของบริ ษัท ซึ:งเข้ มกว่าคุณสมบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และมีจํานวน 6 คน ซึ:งมากกว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นผู้ซึ:งไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพที:มีมลู ค่า
เกินกว่าที:กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้น
ที:ออกใหม่ และไม่มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ซึ:งมีหน้ าที:ตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายจัดการ แสดงความคิดเห็น
สนับสนุนนโยบายที:เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรื อคัดค้ านการตัดสินใจที:ไม่เป็ นธรรมหรื อไม่โปร่ งใสของบริ ษัท ซึ:งอาจ
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ รวมทังกํ
W ากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนด
และเปิ ดเผยนโยบายด้ านการทํารายการที:เกี:ยวโยงกัน เพื:อให้ มนั: ใจได้ วา่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์สงู สุด
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็ นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
โดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที:มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัท
ที:ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทตามรายละเอียดในหัวข้ อการกํากับดูแลกิจการ เรื: อง ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ และเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา ซึ:งสอดคล้ องกับนโยบายและแนวทางของ
คณะกรรมการบริ ษัท เรื: อง ความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทังทางด้
W
านทักษะ
วิชาชีพและความเชี:ยวชาญเฉพาะด้ าน
ตารางการดํารงตําแหน่ งในคณะอนุกรรมการชุดต่ างๆ
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายนิธิ
นางไขศรี
นายชีระพงษ์
นายเชาวลิต
นายฐัติพงศ์
นางนันทสิริ
นายบุญเชื Wอ
นายประวิตร
นายผดุง
นางสาววรัญTู
นายสุรศักดิB
นายนําพล

ภัทรโชค
เนื:องสิกขาเพียร
กัมพลพันธ์
เอกบุตร
เกสรกุล
อัสสกุล
พลสิงขร
นิลสุวรรณากุล
ลิขิตสัจจากุล
โอปนายิกลุ
ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
มลิชยั

กรรมการบริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการอิ สระ
กรรมการอิ สระ
กรรมการ
กรรมการอิ สระ
กรรมการ
กรรมการอิ สระ
กรรมการอิ สระ
กรรมการอิ สระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
-

กรรมการสรรหา
ค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
-

กรรมการ
บริหาร
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษัทต้ องเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ:าเสมอ เพื:อรับทราบและร่ วมกันตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครังW ซึ:งมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้ าเป็ น
ประจําทุกปี และแจ้ งกรรมการแต่ละคนให้ ทราบล่วงหน้ าตังแต่
W การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในไตรมาสสุดท้ ายของ
ปี ก่อนหน้ านันW เพื:อจัดสรรเวลาในการเข้ าร่ วมประชุมและอาจมีการประชุมครังW พิเศษเพิ:มเติมเพื:อพิจารณาเรื: องที:มี
ความสําคัญเร่งด่วน
ในการประชุม คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื: องเข้ าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื: องต่างๆ เพื:อเข้ ารับการพิจารณาเป็ นวาระการ
ประชุมได้ ในปี 2561 (1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561) ได้ มีการประชุมคณะกรรมการจํานวน 3 ครังW ซึ:งเป็ นการประชุม
ที:กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า 2 ครังW และครังW พิเศษจากวาระเร่งด่วน 1 ครังW โดยกรรมการบริ ษัททังคณะเข้
W
าประชุมร้ อยละ 97.2
ทังนี
W Wในการประชุมแต่ละครังW ได้ มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้ กบั กรรมการบริ ษัท
แต่ละคนล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 5 วันทําการ เพื:อให้ กรรมการบริ ษัทมีเวลาที:จะศึกษาข้ อมูลในเรื: องต่างๆ อย่างเพียงพอ
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ในการพิจารณาเรื: องต่างๆ ประธานกรรมการซึ:งทําหน้ าที:ประธานในที:ประชุมได้ จัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ทังนี
W Wการลงมติในที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ ถือมติของเสียงข้ างมากโดยให้ กรรมการคนหนึ:งมีเสียงหนึ:งเสียงและกรรมการที:มีส่วนได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุม
และ/หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื: องนั Wน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที:ประชุมจะออกเสียงเพิ:มขึ Wน
อีกหนึง: เสียงเป็ นเสียงชี Wขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการได้ เข้ าร่ วมประชุมด้ วยเพื:อให้ ข้อมูลที:เป็ นประโยชน์และรับทราบ
นโยบายโดยตรง เพื:อให้ สามารถนําไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ เว้ นแต่ในบางวาระที:ประชุมเฉพาะกรรมการบริ ษัท
หรื อเฉพาะกรรมการบริ ษัทที:ไม่เป็ นผู้บริ หาร ทังนี
W Wเพื:อความเป็ นอิสระในการพิจารณาเรื: องต่างๆ
ทังนี
W Wคณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญเรื: องการจัดการเกี:ยวกับความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ของผู้เกี:ยวข้ อง
อย่างรอบคอบ เป็ นธรรมและโปร่ งใส รวมทังมี
W การเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื: องดังกล่าวอย่างครบถ้ วน ในกรณีที:กรรมการ
บริ ษัทคนหนึง: คนใดมีสว่ นได้ เสียกับผลประโยชน์เกี:ยวกับเรื: องที:มีการพิจารณา กรรมการที:มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่มีสว่ นร่ วม
ในการตัดสินใจในเรื: องนันW
เมื: อ สิ นW สุด การประชุ ม เลขานุก ารคณะกรรมการเป็ นผู้มี ห น้ า ที: จัด ทํ า รายงานการประชุม เสนอให้ ที: ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครังW ถัดไป และให้ ประธานกรรมการบริ ษัทลงลายมือชื:อรับรอง
ความถูกต้ อง ทังนี
W Wกรรมการบริ ษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ ไขเพิ:มเติมรายงานการประชุมให้ มีความละเอียด
ถูกต้ องมากที:สดุ ได้ รายงานการประชุมที:ที:ประชุมรับรองแล้ วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสาร
ชันความลั
W
บของบริ ษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริ ษัท และจัดเก็บในรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้ อมกับเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื:อสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิง
นอกจากนี Wคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายให้ มีการประชุมระหว่างกรรมการที:ไม่เป็ นผู้บริ หารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่ วมประชุมในกรณีที:มีความจําเป็ น เพื:ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี:ยวกับการจัดการที:อยู่ในความสนใจ และเปิ ด
โอกาสให้ กรรมการบริ ษัทที:ไม่เป็ นผู้บริ หารสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ รวมทังนโยบายเกี
W
:ยวกับจํานวน
องค์ประชุมขันตํ
W :า ณ ขณะที:คณะกรรมการบริ ษัทจะลงมติในที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทว่าต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังW หมด ถึงแม้ ว่าข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 24 กําหนดองค์ประชุมขันW ตํ:าของการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทที:ไม่น้อยกว่ากึ:งหนึง: ของจํานวนกรรมการทังหมด
W
(6 คนจาก 12 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ทุกครังW ในปี 2561 มีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
W
(8 คนจาก 12 คน) ตามที:ปรากฏใน
ตารางการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เพื:อพิจารณา
วาระการประชุมต่างๆ ดังนี W

หน้ าที: 43

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
ตารางการเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561 (1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2561)

รายชื'อกรรมการบริ ษัท

ประธาน

1. นายนิธิ
ภัทรโชค **
2. นางไขศรี
เนื:องสิกขาเพียร
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
4. นายเชาวลิต เอกบุตร
5. นายฐัตพิ งศ์ เกสรกุล
6. นางนันทสิริ อัสสกุล
7. นายบุญเชื Wอ พลสิงขร
8. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
9. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
10.นางสาววรัญTู โอปนายิกลุ
11.นายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
12.นายนําพล มลิชยั ***
นายอารี ย์
ชวลิตชีวนิ กุล ***
จํานวนครัง> ประชุมทัง> หมด
ร้ อยละของการเข้ าประชุม

คณะกรรมการ
บริ ษัท
(12 คน)
นายนิธิ
ภัทรโชค

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
2/3
3
97.2

การเข้ าประชุม (ครั ง> )
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
ตรวจสอบ
ค่ าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
(4 คน)
(3 คน)
นายประวิตร
นายผดุง
นิลสุวรรณากุล
ลิขิตสัจจากุล

3/3
3/3
3/3
3/3
-

3/3
3/3
3/3
-

-

-

3
100

3
100

คณะกรรมการ สามัญ
บริ หาร
ผู้ถือหุ้น
ปี 2561 *
(3 คน)
(12 คน)
นายนิธิ
ภัทรโชค

5/5
5/5
1/1
4/4
5
100

หมายเหตุ:

* จัดตั Wงบริษัทเมื:อวันที: 1 สิงหาคม 2561 จึงไม่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
** นายนิธิ ภัทรโชค ได้ รับการแต่งตังW เป็ นประธานกรรมการบริ ษัท แทนนายอารี ย์ ชวลิตชีวินกุล ตังW แต่วันที: 1 ตุล าคม 2561 โดย
นายอารี ย์ ชวลิ ต ชี วิ น กุล ยังคงเป็ นกรรมการบริ ษั ท ซึ:งบริ ษั ท ได้ แ จ้ ง ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยเพื: อ ทราบแล้ ว เมื: อ วัน ที:
17 กันยายน 2561

*** นายนําพล มลิชยั เป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการบริ หารแทนนายอารี ย์ ชวลิตชีวินกุล และได้ รับการแต่งตั Wงเป็ นกรรมการผู้จดั การ
แทนนายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ ตั Wงแต่วนั ที: 1 ธันวาคม 2561 โดยนายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ ยังคงเป็ นกรรมการบริ ษัท ซึ:งบริ ษัท
ได้ แจ้ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื:อทราบแล้ วเมื:อวันที: 8 พฤศจิกายน 2561
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8.2 ผู้บริหาร
ผู้บริ หาร ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้ วยผู้บริ หารจํานวน 4 คน ดังนี W
1. นายนําพล
มลิชยั
กรรมการผู้จดั การ และ Chief Marketing Officer
2. นางสาวจันทนา ลิม: ระนางกูร
Chief Technology Officer
3. นายวิศาล
โชติธรรมาพงศ์ Chief Operation Officer
4. นางวรนันท์
โสดานิล
Chief Financial Officer
8.3 เลขานุการบริษัท
เมื:อวันที: 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังนางวี
W
รนุช เศรษฐเมธีกลุ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท
เพื:อทําหน้ าที:เลขานุการบริ ษัทตามที:กฎหมายกําหนดไว้ และตามที:คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ทังนี
W Wบริ ษัทได้ แสดง
รายละเอียดข้ อมูลกรรมการ ผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัทและเลขานุการบริ ษัท ในเอกสารแนบ 1
8.4 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่ างๆ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 กําหนดให้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน
เงินรางวัล เบี Wยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนอื:นใดหรื อทรัพย์สินอื:นใดจากบริ ษัท ตามที:ที:ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ:งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะ
ให้ มีผลไปตลอดจนกว่าที:ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย: นแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้ รับเบี Wยเลี Wยงและสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริ ษัท และได้ รับชดใช้ คืนซึ:งค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที:ได้ จ่ายไปเนื:องจากการปฏิบตั ิงานในหน้ าที:ของกรรมการ โดย
ที:ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื:อวันที: 31 กรกฎาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ประจําปี 2561 โดยให้ มีผลตังแต่
W วนั ที: 1 สิงหาคม 2561 (วันที:จดทะเบียนควบบริ ษัท) เป็ นต้ นมา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี W
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี Wยประชุม)
−
−

ประธานกรรมการ (จํานวน 1 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ (จํานวน 11 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

2. โบนัสกรรมการ
กรรมการบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 1 ของเงินปั นผลที:มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที:เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
การจ่า ยค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบียW ประชุมตามจํ านวนครั งW ที:กรรมการตรวจสอบมาประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจริ ง โดยไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี W
−
−

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี WยประชุมครังW ละ 60,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี WยประชุมครังW ละ 40,000 บาท
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลในลักษณะเบี WยประชุมตามจํานวนครังW ที:กรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษั ท ภิบาล มาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษั ทภิบาลจริ ง โดยไม่มี
ค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี W
−
−

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ รับเบี WยประชุมครังW ละ 45,000 บาท
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ รับเบี WยประชุมครังW ละ 30,000 บาท

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
งดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
ทังW นี ใW นปี 2561 บริ ษั ท ได้ จ่ า ยค่า ตอบแทนให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท (ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและโบนัส กรรมการ)
คณะกรรมการตรวจสอบ (เบี Wยประชุม) และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (เบี Wยประชุม) ตามจํานวนครังW
ที:เข้ าประชุมจริ งในปี 2561 รวมเป็ นเงินจํานวน 2,730,000 บาท รวมทังการงดจ่
W
ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ซึ:ง
สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ที:ที:ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี W
ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริ ษัท (กรรมการ 12 คน) สําหรั บรอบปี บัญชี 2561 ภายหลังจากที:ที:ประชุม
ผู้ถือหุ้นร่ วมฯ เมื:อวันที: 31 กรกฎาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ โดยให้ มีผลตังแต่
W วนั ที: 1 สิงหาคม 2561 (วันที:จดทะเบียนควบ
บริ ษัท) เป็ นต้ นมา ในอัตราต่อไปนี W
ประธานกรรมการ (จํานวน 1 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
− กรรมการ (จํานวน 11 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
รวมเป็ นเงิน 1,875,000 บาท
−

1) โบนัสคณะกรรมการบริ ษัท (กรรมการ 12 คน) ภายหลังจากที:ที:ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมฯ เมื:อวันที: 31 กรกฎาคม 2561
บริ ษัทยังไม่มีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ดังนันจึ
W งยังไม่มีการจ่ายโบนัสให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 4 คน สําหรับการประชุมจํานวน 3 ครังW ) รวมเป็ นเงินจํานวน
540,000 บาท
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (กรรมการ 3 คน สําหรับการประชุมจํานวน 3 ครังW )
รวมเป็ นเงินจํานวน 315,000 บาท
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
สรุ ปจํานวนค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561
กรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท
รายเดือน

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
NRC
บริ หาร

โบนัส

1. นายนิธิ

ภัทรโชค

195,000

-

-

90,000

2. นางไขศรี

เนื:องสิกขาเพียร

150,000

-

120,000

-

-

270,000

3. นายชีระพงษ์

กัมพลพันธ์

150,000

-

120,000

-

-

270,000

4. นายเชาวลิต

เอกบุตร

150,000

-

-

-

-

150,000

5. นายฐัติพงศ์

เกสรกุล

150,000

-

-

-

-

150,000

6. นางนันทสิริ

อัสสกุล

150,000

-

-

-

-

150,000

7. นายบุญเชื Wอ

พลสิงขร

150,000

-

120,000

90,000

-

360,000

8. นายประวิตร

นิลสุวรรณากุล

150,000

-

180,000

-

-

330,000

9. นายผดุง

ลิขิตสัจจากุล

150,000

-

-

135,000

-

285,000

10. นางสาววรัญTู
11. นายสุรศักดิB

โอปนายิกลุ

150,000

-

-

-

-

150,000

ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ

150,000

-

-

-

งดจ่าย

150,000

12. นายนําพล

มลิชยั *

30,000

-

-

-

งดจ่าย

30,000

150,000

-

-

-

งดจ่าย

150,000

1,875,000

-

540,000

315,000

ชวลิตชีวินกุล*

นายอารี ย์
รวม

งดจ่าย

รวม
285,000

-

2,730,000

หมายเหตุ: *นายนําพล มลิชยั เป็ นกรรมการบริ ษัทและกรรมการบริ หารแทนนายอารี ย์ ชวลิตชีวินกุล และได้ รับการแต่งตั Wงเป็ นกรรมการ
ผู้จดั การแทนนายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ ตั Wงแต่วนั ที: 1 ธันวาคม 2561 โดยนายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ ยังคงเป็ นกรรมการ
บริ ษัท ซึง: บริ ษัทได้ แจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื:อทราบแล้ วเมื:อวันที: 8 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท
(ประธานกรรมการ r คนและกรรมการ 11 คน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธานกรรมการ r คนและกรรมการ 3 คน)
คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล
(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)
คณะกรรมการบริ หาร
(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

อัตราค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุ กรรมการชุดต่ างๆ
ปี 2561
ค่ าตอบแทนรายเดือน
เบีย> ประชุม
โบนัส
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครั ง> )
45,000
ไม่เกินร้ อยละ 1 ของเงินปั นผล
ไม่ได้ กําหนด
ที:มีการจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้น
30,000
60,000
ไม่มี
ไม่ได้ กําหนด
40,000
45,000
ไม่มี
ไม่ได้ กําหนด
30,000
งดจ่าย

งดจ่าย

ไม่ได้ กําหนด

ทังนี
W Wบริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื:นๆ ให้ กรรมการบริ ษัท นอกเหนือจากที:ระบุไว้ ข้างต้ น
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทรวม 4 คน (รวมกรรมการผู้จดั การ) ที:ได้ รับจากบริ ษัทในรู ปแบบเงินเดือน
โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี Wยงชีพที:บริ ษัทสมทบให้ ผ้ บู ริ หารในฐานะพนักงานของบริ ษัทและอื:นๆ
รวมเป็ นเงินทังสิ
W Wน 23,678,333 บาท
8.5 บุคลากร
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีพนักงานทังหมด
W
3,994 คน ซึ:งเป็ นพนักงานที:รับโอนมาจากบริ ษัทย่อยทังห้
W า
หลังการควบบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงาน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสํารองเลี Wยงชีพ เป็ นต้ น จํานวน 1,908 ล้ านบาท นอกจากนี Wบริ ษัทย่อยได้ จ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน จํานวน 253 ล้ านบาท
ประเภท
สํานักงาน
โรงงาน
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
บริษัท
บริษัทย่ อย
1,223
125
2,771
3,994

611
736
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รวม (คน)
1,348
3,382
4,730

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประจําปี 2561
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้ ปฏิบตั ิหน้ าที:ตามความรับผิดชอบที:ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัทที:สาํ คัญในสามด้ านหลัก คือ การสรรหาผู้ที:มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
แทนกรรมการที:หมดวาระหรื อในกรณีอื:นๆ การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
และการกําหนดและเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบตั ิและการดําเนินการด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทซึ:งครอบคลุมครบถ้ วน
ทังW 5 หมวดของหลักการกํากับดูแลกิจการที:ดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ได้ แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูล
และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ:งสอดคล้ องกับทังW 8 หมวดของหลักการกํากับดูแลกิจการที:ดี
สําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 หรื อ Corporate Governance Code (CG Code) ที:ออกโดยคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทํางานเพื:อการพัฒนาความยัง: ยืนของบริ ษัทจดทะเบียน
ประกอบด้ วยการตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที:สร้ างคุณค่าให้ แก่
กิ จ การอย่า งยั:งยื น การกํ า หนดวัตถุประสงค์ แ ละเป้ าหมายหลักของกิ จ การที: เ ป็ นไปเพื: อความยั:ง ยืน การเสริ ม สร้ าง
คณะกรรมการที:มีประสิทธิผล การสรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร การส่งเสริ มนวัตกรรมและ
การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ การดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสี:ยงและการควบคุมภายในที:เหมาะสม
การรักษาความน่าเชื:อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล และการสนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ: สารกับผู้ถือหุ้น
ตามที:กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กําหนดให้ มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลตามที:เห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม โดยต้ องจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครังW นันW ในปี 2561
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครังW ซึง: กรรมการเข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นร้ อยละ 100
สรุ ปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้ าที'ในปี 2561 ได้ ดังนี >
1. ด้ านสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื:อบุคคลเพื:อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
W น
กรรมการแทนกรรมการที:ครบกําหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 โดยคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที:มีสว่ นได้ เสีย) ได้ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที:ได้ รับการ
เสนอชื:อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
W นกรรมการแทนกรรมการที:ครบกําหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ โดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที:มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัท
ที:ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ความหลากหลายทังในด้
W านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะด้ าน ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทตามที:พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด
รวมทังคุ
W ณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัทซึ:งเข้ มกว่าเดิมที:บริ ษัทอ้ างอิงตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และการมีผลประโยชน์ขดั แย้ งที:อาจเกิดขึ Wนในการปฏิบตั ิหน้ าที:ตามนิยามดังกล่าวแล้ ว เห็นชอบให้ เสนอ
ที:ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาเลือกตังกรรมการที
W
:ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2562
ทังW 4 คน ได้ แก่ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นางนันทสิริ อัสสกุล นายบุญเชื Wอ พลสิงขร และนายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง:
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี Wคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้ จดั การประชุมครังW พิเศษเมื:อวันที: 8 พฤศจิกายน 2561
เพื:อพิจารณาและดําเนินการตามแผนสืบทอดผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท (Succession Plan) โดยเสนอแนะให้
ที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเลือกตังนายนํ
W
าพล มลิชยั Chief Marketing Officer เป็ นกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการบริ หารแทนนายอารี ย์ ชวลิตชีวินกุล และเป็ นกรรมการผู้จดั การแทนนายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ โดยนายสุรศักดิB
ยังคงดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ให้ มีผลในวันที: 1 ธันวาคม 2561 ตามที:ได้ เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ วเมื:อวันที: 8 พฤศจิกายน 2561
2. ด้ านค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ทและคณะอนุก รรมการชุดต่างๆ ที:ค ณะกรรมการบริ ษัท แต่ง ตังW ซึ:งรวมถึ ง
ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสกรรมการและเบี Wยประชุมประจําปี 2562 ให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดย
พิจารณาเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนชันนํ
W าอื:นๆ ที:มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ติดตามความเปลี:ยนแปลง
และแนวโน้ มในเรื: องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ:าเสมอ เพื:อให้ บริ ษัทรักษาความเป็ นผู้นําในตลาด
ธุรกิจอุตสาหกรรมนี W และสร้ างแรงจูงใจในการบริ หารงานก่อนเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที:ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
โดยกําหนดให้ วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกรูปแบบเป็ นวาระเพื:ออนุมตั ิในที:ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจําทุกปี
ถึงแม้ วา่ หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนจะไม่มีการเปลีย: นแปลงจากที:เคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตาม
3. ด้ านบรรษัทภิบาล
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ให้ มีการกําหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษัท ดังนี W
3.1 นโยบายด้ านบรรษัทภิบาล
• พิจารณาหลักปฏิบต
ั ิตาม CG Code ปี 2560 ในส่วนที:เพิ:มเติมใหม่หรื อปรับปรุ งจาก CG Principles 2555
และแนวทางดําเนินการในปั จจุบนั ของบริ ษัทในเรื: องที:ได้ ปฏิบตั ิและสอดคล้ องหรื อยังไม่ได้ ปฏิบตั ิตาม
CG Code จนเข้ าใจประโยชน์และหลักปฏิบตั ิในการนําไปใช้ สร้ างคุณค่าให้ แก่บริ ษัทอย่างยัง: ยืนเป็ นอย่างดี
เพื:อให้ มนั: ใจว่าแนวทางของบริ ษัทและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื:อง บนหลัก Apply
or Explain แล้ ว จึงมีมติเห็นชอบให้ เสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาซึ:งที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
เมื:อวันที: 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติตามที:คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอ
ด้ วยแล้ ว สรุปได้ ดงั นี W
1) รับทราบหลักการ CG Code ของ ก.ล.ต. ซึง: กําหนดหลักปฏิบตั ิสาํ หรับคณะกรรมการบริ ษัท 8 ข้ อหลัก
โดยเน้ นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ:งแวดล้ อม และการกํากับดูแลกิจการ เข้ าสู่กระบวนการ
ทางธุรกิจเพื:อการพัฒนาอย่างยัง: ยืน
2) อนุมตั ิการนําหลักปฏิบตั ิตาม CG Code มาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
โดยให้ กําหนดมาตรการทดแทนในแนวปฏิบตั ิในบางส่วนที:ยงั ไม่สอดคล้ องกับ CG Code
3) อนุมัติ ใ ห้ ฝ่ ายจัด การเปิ ดเผยรายงานการพิ จ ารณาทบทวนการปฏิ บัติ ต าม CG Code ของ
คณะกรรมการบริ ษัท และกําหนดมาตรการทดแทนสําหรับแนวปฏิบตั ิที:ยงั ไม่สอดคล้ องกับ CG Code
ในรายงานประจําปี 2561 และแบบ 56-1 ต่อไป (สําหรับรายงานที:ต้องจัดส่งในปี 2562 เป็ นต้ นไป
(รายงานประจําปี 2561))
หน้ าที: 50

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
•

•

เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาให้ บ ริ ษั ท นํ า อุด มการณ์ จรรยาบรรณ และแนวปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อม ซึง: สอดคล้ องกับคูม่ ือบรรษัทภิบาลด้ วยมาใช้ ถือปฏิบตั ิ และจัดให้ มี
และเปิ ดเผยคูม่ ือจรรยาบรรณดังกล่าว เพื:อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของพนักงานทุกคน โดยกําหนดให้ เป็ นส่วนหนึ:ง
ของ “ระเบีย บข้ อบังคับพนัก งาน” ที: พนักงานพึง ปฏิ บัติ และอาจมี ความผิด ทางวิ นัย หากละเลยการ
ปฏิบตั ิงาน
พิจารณาข้ อเสนอของฝ่ ายจัดการในการนํานโยบายการกํากับดูแ ลการปฏิบ ัติง านและนโยบายอื:น ๆ
ที:เกี:ยวข้ องอีก 3 ฉบับ ประกอบด้ วย 1) นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล 2) นโยบายการจัดการข้ อมูลภายในที:มีผล
ต่อราคาหลักทรัพย์ และ 3) นโยบายการแข่งขันทางการค้ า ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อมมาประยุกต์ใช้
ให้ เหมาะสมกับบริ ษัทแล้ ว จึงมีมติเห็นชอบให้ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา ซึ:งที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื:อวันที: 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นํานโยบาย
ดังกล่าวทังW 4 ฉบับ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อมมาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ ษัท

3.2 แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล
•

•

ทบทวนความเป็ นอิสระของกรรมการโดยพิจารณาแล้ วเห็นว่านายผดุง ลิขิตสัจจากุล และนายบุญเชื Wอ พลสิงขร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ยังคงมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามนิยาม
ของบริ ษั ท ซึ: ง เข้ ม กว่ า ประกาศของคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุน มี ผ ลให้ ค ณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้ วยกรรมการอิสระมากกว่าครึ:งหนึง: และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็ นกรรมการอิสระ
เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ าที: ข อง
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลในรู ปแบบเดียวกัน คือ
ทังรูW ปแบบการประเมินโดยรวมทังคณะ
W
(As a Whole) และการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
รวมทังการประเมิ
W
นผลการปฏิบตั ิหน้ าที:กรรมการผู้จดั การเป็ นประจําทุกปี โดยการนําแบบประเมินฯ
ฉบับเดิมที:ที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน) ครังW ที: 3/2558
เมื:อวันที: 31 กรกฎาคม 2558 ได้ มีมติอนุมัติไว้ มาใช้ สาํ หรั บปี 2561 เป็ นต้ นไป รวมถึงมอบหมายให้
ที: ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษั ทภิ บาล ให้ ความเห็ นชอบก่ อนเสนอที: ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี ทังนี
W Wเพื:อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที:ดีเกี:ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการของตลาดหลักทรั พย์ฯ และ IOD และเพื:อ
นํามาใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที:จะครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ในปี 2562 และการวางแผนเรื: องการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริ ษัทต่อไปด้ วย
ในนามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

(นายผดุง ลิขิตสัจจากุล)
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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9. การกํากับดูแลกิจการ
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้ วย 6 หัวข้ อหลัก คือ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
9.2 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู
W
้ บริ หารระดับสูง
9.4 การดูแลเรื: องการใช้ ข้อมูลภายใน
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6 การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด: ีในเรื: องอื:นๆ
สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี W
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็ นธรรม โดยยึดมัน: ในอุดมการณ์ซึ:งได้ ถือปฏิบตั ิสืบเนื:องกันมา
ภายใต้ กรอบของจรรยาบรรณบริ ษัทและบนพื Wนฐานแห่งประโยชน์สขุ อย่างสมดุลและยัง: ยืน โดยมีกรรมการบริ ษัทเป็ น
แบบอย่างที:ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
บริ ษัทมีความมุง่ หวังที:จะพัฒนาองค์กรให้ เป็ นแบบอย่างด้ านบรรษัทภิบาล โดยได้ กําหนดไว้ ในวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ของบริ ษัท ด้ วยเชื:อมัน: ว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็ นระบบบริ หารจัดการที:ก่อให้ เกิดความเป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถ
สร้ างผลตอบแทนและเพิ: ม มูล ค่ า ระยะยาวให้ ผ้ ูถื อ หุ้น รวมถึ ง การสร้ างความเชื: อ มั:น ต่ อ ผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก ฝ่ าย
และสนันสนุนส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทให้ เติบโตอย่างยัง: ยืน โดยได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางซึ:งบริ ษัท
ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี: จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนโยบาย TGCI เพื:อความยัง: ยืน รวมทังบริ
W ษัทยังได้ ยึดถือ
และปฏิ บัติ ต ามตามนโยบายการพัฒ นาอย่า งยั:ง ยื น ของเอสซี จี ต ามที: ป รากฏในรายงานการพัฒ นาอย่า งยั:ง ยื น
(Sustainable Development Report) ของเอสซีจีด้วย
บริ ษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็ นส่วนหนึง: ของนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทโดยมีคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทําหน้ าที:กํากับดูแลด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัททังการกํ
W
าหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริ ษัท
และเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิให้ มีความ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทางด้ านบรรษัทภิบาลทังในระดั
W
บประเทศและระดับสากล
เป็ นประจํ าทุกปี โดยกําหนดให้ เรื: องบรรษั ทภิบาลเป็ นวาระหลักวาระหนึ:งในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที:เกี:ยวข้ อง
แนวปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท
บริ ษั ท ยึ ด มั:น และปฏิ บั ติ ต ามหลัก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที: ดี ทั งW ที: เ ป็ นหลัก เกณฑ์ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ภายในประเทศ เช่น หลักการกํากับดูแลกิจการที:ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกํากับดูแลกิจการที:ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560
หรื อ Corporate Governance Code (CG Code) ที:ออกโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) โดยความร่ วมมือของคณะทํางานเพื:อการพัฒนาความยัง: ยืนของบริ ษัทจดทะเบียน รวมทังหลั
W กเกณฑ์ตาม
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โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื:ออนุมตั ิให้ บริ ษัทมีการกําหนดนโยบาย รวมถึงนําหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ สําหรับหลักเกณฑ์ในเรื: องใดที:ยงั
ไม่ ไ ด้ มี ก ารกํ า หนดเป็ นนโยบายหรื อ ยั ง ไม่ ไ ด้ นํ า มาปฏิ บั ติ ฝ่ ายจั ด การจะรายงานให้ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบรวมทังคณะกรรมการบริ
W
ษัททราบ
เพื:อพิจารณาทบทวนเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังW ตามที:เห็นเหมาะสม ทังนี
W W เมื:อวันที: 8 พฤศจิกายน 2561
คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
บริ หาร ได้ มีมติอนุมตั ิการพิจารณาหลักปฏิบตั ิ 8 ประการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที:ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ตามข้ อแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ ให้
เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท โดยได้ พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้ าที:ในฐานะผู้นําขององค์กร ซึ:งคณะกรรมการ
บริ ษัททุกคนได้ พิจารณาหลักปฏิบตั ิดงั กล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้ าใจถึงประโยชน์และความสําคัญของการนํา
หลักปฏิบตั ิตาม CG Code เพื:อนําไปใช้ สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง: ยืนเป็ นอย่างดี สําหรับหลักเกณฑ์ในเรื: องใดที:
ยังไม่ได้ มีการกําหนดเป็ นนโยบายหรื อยังไม่ได้ นํามาปฏิบตั ิ บริ ษัทได้ มีการกําหนดมาตรการทดแทนในเรื: องที:แนว
ปฏิบตั ิของบริ ษัทแตกต่างจาก CG Code โดยฝ่ ายจัดการจะรายงานให้ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังคณะกรรมการบริ
W
ษัททราบเพื:อพิจารณาทบทวนเป็ น
ประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังW ตามที:เห็นเหมาะสม
ทังนี
W W ที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบและพิจารณาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ในส่วนที:เพิ:มเติมใหม่หรื อ
ปรับปรุงจาก CG Principles จนเข้ าใจประโยชน์และหลักปฏิบตั ิในการนําไปใช้ สร้ างคุณค่าให้ แก่บริ ษัทอย่างยัง: ยืนเป็ น
อย่างดี รวมทังได้
W พิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิใน CG Code ของบริ ษัทแต่ละข้ อ เพื:อให้ มนั: ใจว่าผล
การปฏิบตั ิดงั กล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื:องบนหลัก Apply or Explain แล้ ว จึงมีมติ
เป็ นเอกฉันท์ในเรื: องต่อไปนี W
1) รับทราบหลักการ CG Code ของ ก.ล.ต. ซึง: กําหนดหลักปฏิบตั ิสาํ หรับคณะกรรมการบริ ษัท 8 ข้ อหลัก โดยเน้ น
การบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ:งแวดล้ อม และการกํากับดูแลกิจการ เข้ าสูก่ ระบวนการทางธุรกิจเพื:อการ
พัฒนาอย่างยัง: ยืน
2) อนุมตั ิการพิจารณาทบทวนการนําหลักปฏิบตั ิตาม CG Code มาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทเป็ น
ประจําทุกปี โดยให้ กําหนดมาตรการทดแทนในแนวปฏิบตั ิในบางส่วนที:ยงั ไม่สอดคล้ องกับ CG Code
3) อนุมตั ิให้ ฝ่ายจัดการเปิ ดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบตั ิตาม CG Code ของคณะกรรมการบริ ษัท
และกําหนดมาตรการทดแทนสําหรับแนวปฏิบตั ิที:ยงั ไม่สอดคล้ องกับ CG Code ในรายงานประจําปี 2561
และแบบ 56-1 ต่อไป (สําหรับรายงานที:ต้องจัดส่งในปี 2562 เป็ นต้ นไป)
นอกจากนี ทW ี:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ยังได้ มีมติ อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังW มี มติกํ าหนด
ทบทวน และปรั บ ปรุ ง กฎบัต รคณะอนุก รรมการชุดต่า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ขอบเขตหน้ า ที: ในปั จจุบัน กฎหมายที:
เกี:ยวข้ อง รวมทังแนวปฏิ
W
บตั ิที:ดีต่างๆ ซึ:งได้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื:องเป็ นประจําทุกปี และเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
(www.scgceramics.com) แล้ วด้ วย
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ทังนี
W Wฝ่ ายจัดการได้ พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ วเห็นว่าการเปิ ดเผยเรื: องหลักการกํากับดูแลกิจการที:ดีของ
บริ ษัทในปี 2561 ตาม CG Principles 2555 ที:ประกอบด้ วย 5 หมวดหลัก มีความเหมาะสมและเพียงพอ อีกทังยั
W ง
แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าบริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ที:ประกอบด้ วย 8 หมวดหลักต่อไปนี W
อย่างครบถ้ วนด้ วย
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที:สร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการอย่างยัง: ยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที:เป็ นไปเพื:อความยัง: ยืน (Define Objectives and
Central Ideas)
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที:มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร (CEO and People Management)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริ มนวัต กรรมและการประกอบธุ รกิ จอย่างมีค วามรั บผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Operations)
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสี:ยงและการควบคุมภายในที:เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชื: อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้ อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่ วมและการสื:อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริ ม และอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบันได้ ใช้ สทิ ธิตา่ งๆ ทังในฐานะนั
W
กลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้ าของบริ ษัทด้ วยวิธีการและมาตรฐาน
ที:เป็ นที:ยอมรับ และเชื:อถือได้ โดยให้ สทิ ธิในการซื Wอ ขาย โอนหลักทรัพย์ที:ตนถืออยู่อย่างเป็ นอิสระ การได้ รับส่วนแบ่งผลกําไร
จากบริ ษัท การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า การเสนอชื:อบุคคลเพื:อเข้ ารับการเลือกตังW
เป็ นกรรมการบริ ษัท การแสดงความคิดเห็นในที:ประชุมอย่างเป็ นอิสระ และการร่ วมตัดสินใจในเรื: องสําคัญของบริ ษัท
เช่น การเลือกตังกรรมการ
W
การแต่งตังผู
W ้ สอบบัญชีและการกําหนด ค่าสอบบัญชี การอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท และการอนุมตั ิธุรกรรมที:สําคัญ
และมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
W Wผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นที:ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้น
มีสทิ ธิออกเสียงหนึง: เสียงและไม่มีห้ นุ ใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื:น
นอกเหนือจากสิทธิ พื Wนฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดําเนินการในเรื: องอื:นๆ ที:เป็ นการส่งเสริ มและอํานวย
ความสะดวกในการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้นเพิ:มเติม เช่น การให้ ข้อมูลที:สําคัญและจําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเกี:ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์โดยเปิ ดเผยข้ อมูลนันผ่
W านทังทางเว็
W
บไซต์ของบริ ษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ
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2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทตระหนักถึงหน้ าที:ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อย ผู้ถือหุ้นที:เป็ นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ ได้ รับสิทธิและการ
ปฏิบตั ิที:เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้ จริ ง เพื:อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น ดังนี W
2.1 การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่ อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื'อบุคคลเพื'อเข้ ารั บการเลือกตัง>
เป็ นกรรมการล่ วงหน้ าก่ อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์และขันตอนการในการให้
W
สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นที:จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื: อบุคคลเพื:อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
W นกรรมการแทนกรรมการที:ครบกําหนดออกตามวาระ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่านทางระบบ SET Portal
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังเว็
W บไซต์ของบริ ษัทด้ วย
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื:อบุคคลเพื:อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทได้ ตงแต่
ั W วนั ที: 31 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561
โดยได้ เผยแพร่ เรื: องดังกล่าวทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท และแจ้ งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ แล้ วเมื:อวันที:
1 สิงหาคม 2561 ภายหลังจากได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นต้ องกรอก
แบบฟอร์ มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 และแบบฟอร์ มเสนอชื:อกรรมการที:สามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ของบริ ษัท และส่งแบบฟอร์ มและเอกสารทังหมดถึ
W
งเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัทที:
“เลขที: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื:อ กรุงเทพมหานคร 10800” ตามหลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี W
“1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม
1.1 ผู้มีสทิ ธิเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที:ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที:ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า
ของจํานวนหุ้นที:มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
W
ษัท (ไม่น้อยกว่า 298,131,061 หุ้น)
1.2 การดําเนินการ หากเรื: องใดที:คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ามีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
ก็จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยในกรณีที:บรรจุเป็ นวาระการประชุมบริ ษัทจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุม
ว่าเป็ นวาระที:กําหนดโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
W Wในกรณีที:คณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื: องที:เสนอโดยผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทจะชี Wแจงเหตุผลให้ ที:ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทราบ
2. หลักเกณฑ์การเสนอชื:อบุคคลเพือ: เข้ ารับการเลือกตังเป็
W นกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเสนอชื:อบุคคลเพื:อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
W นกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาเพื:อสรรหารวมกับ
บุคคลอื:นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของบริ ษัท หลังจากนันจะได้
W
เสนอคณะกรรมการบริ ษัท
เพื:อพิจารณาอีกครังW หนึง: ก่อนเสนอรายชื:อบุคคลที:เห็นว่าเหมาะสมต่อที:ประชุมผู้ถือหุ้นเพื:อพิจารณาอนุมตั ิ”
ทังนี
W Wในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื:อบุคคลเพื:อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าว คณะกรรมการบริ หารจึงเป็ นผู้พิจารณาเรื: องการเสนอชื:อบุคคลเพื:อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
W น
กรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของบริ ษัท และได้ นําเสนอคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื:อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื:อพิจารณาอีกครังW หนึ:ง ก่อนเสนอ
รายชื:อบุคคลที:เห็นว่าเหมาะสมต่อที:ประชุมผู้ถือหุ้นเพื:อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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2.2 การกําหนดให้ ผ้ ูถอื หุ้นที'ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองใช้ สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในกรณีที:ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระที:บริ ษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติ
แทนตนเองได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด ซึง: บริ ษัทได้
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารและหลักฐานที:ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียนไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ:งได้ มีการส่งทางไปรษณีย์
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า 14 วัน ก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่ เอกสารดังกล่าวทั Wงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน
2.3 การมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้มีหน้ าที'ดูแลประโยชน์ ของบริษัทและผู้ถอื หุ้น
กรรมการอิสระเป็ นผู้ที:มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ บริ ษัทจึงตระหนักถึงความสําคัญในการทํา
หน้ าที:ของกรรมการอิสระเพื:อสนับสนุนนโยบายที:เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรื อคัดค้ านเมื:อเห็นว่ากระทบต่อ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงจัดให้ มีชอ่ งทางสําหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรื อแจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยนมายังกรรมการอิสระผ่านอีเมล cotto-ind-dir@scg.com ซึง: กรรมการอิสระจะเป็ นผู้พิจารณาดําเนินการ
ให้ เหมาะสมในแต่ละเรื: อง เช่น การตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหาวิธีการเยียวยาที:เหมาะสม หรื อกรณีเป็ น
ข้ อเสนอแนะที:กรรมการอิสระพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าเป็ นเรื: องสําคัญที:มีผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวมหรื อมี
ผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื: องดังกล่าวต่อที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื:อ
พิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ:งที:ผ่านมายังไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อ
แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนใดๆ
2.4 การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสําคัญในเรื: องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทที:ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อข้ อมูลที:อาจ
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื:อแสวงหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื:นในทางมิชอบ ดังนันในปี
W
2561
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริ ห ารให้ มี ก ารจัด ทํ า นโยบายการจัด การข้ อ มูล ภายในที: มี ผ ลต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ (Insider
Trading Policy) รวมทังจั
W ดทําแนวปฏิบตั ิการจัดการข้ อมูลภายในที:มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading
Guideline) เพื:อเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั งานของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที:มาปฏิบตั ิ
หน้ าที:ซึ:งรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในของบริ ษัท เพื:อช่วยปกป้องบุคคลดังกล่าวจากการกระทําที:ไม่เป็ นไป
ตามที:กฎหมายกําหนด
รวมทังได้
W กําหนดระยะเวลาห้ ามคณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที:เกี:ยวข้ องกับ
ข้ อมูลงบการเงิน ซื Wอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท (Blackout Period) ของบริ ษัทเพื:อส่งเสริ มและยกระดับการปฏิบตั ิ
ของบริ ษัทให้ มีความโปร่งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที:ดี รวมทังให้
W สอดคล้ องตามแนวปฏิบตั ิที: ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนํา ดังนี W
•

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานในหน่วยงานที:เกี:ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทังW คู่สมรส หรื อผู้ที:อยู่กิน
ด้ วยกันฉันสามีภริ ยา และบุตรที:ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้ องไม่ซื Wอขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน
24 ชัว: โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
หน้ าที: 56

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
•

นอกจากนี Wในกรณีที:กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานในหน่วยงานที:เกี:ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทังคู
W ส่ มรส
หรื อผู้ที:อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา และบุตรที:ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้ อมูลที:ยงั
ไม่ได้ เปิ ดเผยซึ:งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทจดทะเบียนอื:นที:
เกี:ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน ต้ องไม่ทําการซื Wอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทดังกล่าวจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา
24 ชัว: โมง นับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
W ส่ าธารณะทังหมดแล้
W
ว

•

ทังนี
W W หน่วยงานเลขานุการบริ ษัทได้ ส่งจดหมายแจ้ งให้ กรรมการบริ ษัทและบุคคลที:เกี:ยวข้ องรวมถึงคู่สมรส
และบุตรที: ยังไม่บรรลุนิ ติ ภาวะของบุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้ าไม่ น้ อยกว่า 1 เดื อน ก่ อนระยะเวลา
Blackout Period มาโดยตลอด

•

กรรมการและผู้บริ หารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริ หารระดับสูง”) จะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริ ษัท เมื:อมีการเปลี:ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทเมื:อมีการซื Wอ ขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ ของบริ ษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทําการผ่านเว็บไซต์ ของ ก.ล.ต. นับจากวันที:มีการ
เปลีย: นแปลง และแจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัททราบอย่างน้ อยล่วงหน้ า 1 วันทําการซื Wอขายด้ วย

นอกจากนี Wคณะกรรมการได้ ติดตามผลการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวโดยกําหนดให้ มีการรายงานการ
เปลีย: นแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ ที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครังW และเปิ ดเผยข้ อมูลจํานวนหุ้น
ที:ถือ ณ ต้ นปี สิ Wนปี และที:มีการซื Wอขายระหว่างปี ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ทังทางตรงและทางอ้
W
อมไว้ ใน
รายงานประจําปี
ทังนี
W Wในปี 2561 ที:ผ่านมา ไม่ปรากฎการกระทําความผิดของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูงและพนักงาน
ในหน่วยงานที:เกี:ยวข้ องกับข้ อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที:ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เกี:ยวกับการ
ใช้ ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
2.5 การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื: องการจัดการเกี:ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้เกี:ยวข้ อง ซึ:ง
หมายถึง คณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการและพนัก งานบริ ษัทอย่า งรอบคอบ เป็ นธรรม และโปร่ ง ใส โดย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ในเรื: องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนี W
•

กํ าหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที:มี ความ
เกี:ยวข้ อง ซึ:งเป็ นส่วนได้ เสียที:เกี:ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เมื:อเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงเป็ นครังW แรก และรายงานทุกครังW เมื:อมีการเปลี:ยนแปลงข้ อมูลการมี
ส่วนได้ เสีย รวมถึงรายงานเป็ นประจําทุกสิ Wนปี

•

ทังนี
W Wเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัทจะต้ องจัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียดังกล่าว
ให้ แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที:บริ ษัทได้ รับ
รายงาน เพื:อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื:อใช้ ข้อมูล
ดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

•

มีการเปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นในกิจการที:มีอํานาจควบคุมร่วมกัน และบริ ษัทอื:นอย่างชัดเจน รวมทังW
ผู้ถือหุ้นที:มีอํานาจ เพื:อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน: ใจว่าบริ ษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นที:ชดั เจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง:
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•

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หากกรรมการบริ ษัทคนหนึ:งคนใดมีสว่ นได้ เสียกับผลประโยชน์ในเรื: องที:กําลังมี
การพิจารณากรรมการที:มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื: องนันW โดยอาจไม่เข้ าร่ วม
ประชุมหรื องดออกเสียง เพื:อให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างยุติธรรม เพื:อประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง

•

ในกรณีที:มีการอนุมตั ิการทํารายการที:เกี:ยวโยงกันที:จะต้ องอนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที:มีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

3. บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทมีความมุง่ มัน: ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และถือมัน: ในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดําเนินธุรกิจ
โดยยึดหลักการสร้ างคุณค่าร่ วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายเพื:อประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง: ยืน โดยมี
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กํากับดูแลให้ มีการดําเนินการตามที:กฎหมายกําหนด และตามที:ได้ กําหนดไว้ เป็ นแนวทาง
ในหลักบรรษัทภิบาล แนวปฏิบตั ิการพัฒนาสู่ความยัง: ยืน จรรยาบรรณบริ ษัท และนโยบายต่างๆ ที:เกี:ยวข้ อง รวมถึง
ดูแลให้ มนั: ใจได้ วา่ สิทธิดงั กล่าวได้ รับความคุ้มครองและได้ รับการปฏิบตั ิด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
จากบริ บทข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ นํานโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย (Stakeholder Engagement
Policy) ของเอสซีจี ปี 2560 มาเป็ นแนวปฏิบตั ิเพื:อให้ พนักงานมีแนวทางที:ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจและเพิ:มมูลค่า
ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย พร้ อมทังคํ
W านึงถึงผลกระทบต่อของบริ ษัทเพื:อสร้ างความเชื:อมัน: ว่าการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียจะ
เป็ นไปอย่างเป็ นธรรม เหมาะสมและครบถ้ วน
ทังนี
W Wสามารถสรุปแนวทางการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ได้ ดงั นี W
1. ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้ าของบริ ษัท จึงกําหนดให้ คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น
รวมทังผู
W ้ บริ หารและพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าที:ต้องดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริ ษัท เพื:อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ:มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
บริ ษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้ าที:ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทังสิ
W ทธิขนพื
ั W Wนฐานที:กําหนด
ไว้ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท และตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที:ดี เช่น สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื:อบุคคลเพื:อเข้ ารับการเลือกตังเป็
W นกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การ
เลือกตังกรรมการ
W
สิทธิที:จะได้ รับผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม รวมถึงสิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่างๆ
เกี: ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ผ่ า นกรรมการอิ ส ระ โดยข้ อ คิ ด เห็ น ทุก ข้ อจะได้ รั บ การรวบรวมเพื: อ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื:อพิจารณาต่อไป
นอกเหนือจากสิทธิขนพื
ั W Wนฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังดําเนินการในเรื: องอื:นๆ เพิ:มเติมที:เป็ นการส่งเสริ มและ
อํานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ เปิ ดเผยสิทธิที:ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับไว้ ในหมวดที: 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
และหมวดที: 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ ว
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2. พนักงาน
ด้ านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีอุดมการณ์ ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยในส่วนของการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนนันได้
W มีการ
ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณเอสซีจี เรื: องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ซึ:งได้ ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ การปฏิบตั ิตามหลักสากลว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human
Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ มนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights:
UNUDHR) ข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ:งเอสซีจีได้ เข้ าร่ วม
สนับสนุนและปฏิบตั ิตามมาตังแต่
W ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้ วยหลักการและสิทธิ ขนพื
ั W Wนฐานในการทํางานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work) และข้ อกําหนดสากลอื:นๆ ด้ านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสญ
ั ญาที:มีพนั ธกรณีจะต้ องปฏิบตั ิตาม
ด้ านความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิ'งแวดล้ อม
ความปลอดภัยนับเป็ นสิง: ที:เป็ นคุณค่าที:สาํ คัญยิ:งของการทํางาน บริ ษัทจึงมีความห่วงใยและต้ องการอย่างสูงสุด
ให้ พนักงานและผู้ที:เกี:ยวข้ องทุกคนมีความปลอดภัยในการทํางาน ไม่ประสบหรื อปราศจากการบาดเจ็ บและการ
เจ็บป่ วยจากการทํางาน (Injury & Illness Free) โดยการควบคุมความเสี:ยงในการทํางานอย่างต่อเนื:อง ผ่านการใช้
ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework) โดยมุ่งหวังให้ แต่ละ
หน่วยงานมีระบบการจัดการและพัฒนาด้ านความปลอดภัยอย่างต่อเนื:อง บริ ษัทมีการดําเนินการอย่างจริ งจังเพื:อ
ส่งเสริ มด้ านสิง: แวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุง่ ปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื: องดังกล่าวให้ พนักงาน
และผู้ที:เกี:ยวข้ องให้ มีหน้ าที:ต้องปฏิบตั ิ ตามแนวทางที:กําหนด เพื:อการยัง: ยืนและสอดคล้ องกับจรรยาบรรณของเอสซีจี
รวมทังกฎหมาย
W
มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตั ิ และข้ อตกลงในระดับสากล
สําหรับด้ านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน บริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญเสมอมาโดยถือว่า
เป็ นอีกหนึ:งความเสี:ยงขององค์ กร จึงทําให้ มีการดําเนินการในเรื: องดังกล่าวอย่างต่อเนื:องตังW แต่การกํ าหนดไว้ ใน
จรรยาบรรณบริ ษัท การกําหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ทุกหน่วยงานมี
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที:ดี
ในด้ า นการบริ หารและการจัดการ ผู้บ ริ ห ารทุก คนต้ อ งเป็ นผู้นํ าและรั บ ผิ ดชอบในการดํ าเนิน งานด้ านความ
ปลอดภัย (Visible Safety Leadership) โดยการเป็ นตัวอย่างด้ านความปลอดภัย ให้ พนักงานและคูธ่ ุรกิจสามารถรับรู้ ว่า
ผู้บริ หารห่วงใย (Care) และให้ ความสําคัญเรื: องความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิ:ง พร้ อมกับการติดตาม
วัด ผลระดับ ความเป็ นผู้ นํ า เพื: อ มาปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื: อ ง มี ก ารสัง เกตความปลอดภัย ในการทํ า งาน (Safety
Observation) โดยผู้บริ หาร เป็ นกระบวนการสังเกตการทํางานของพนักงานและคู่ธุรกิจว่าปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อ
วิธีการทํางานอย่างปลอดภัยหรื อไม่ หากพบว่าผู้ปฏิบตั ิงานสามารถทํางานอย่างปลอดภัยดีแล้ ว ผู้บริ หารจะกล่าว
ชมเชยเพื:อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน หากพบประเด็นที:เป็ นความเสีย: ง ผู้บริ หารจะขอให้ หยุดการทํางาน
และสร้ างความเข้ าใจให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานปรับเปลีย: นวิธีการทํางานที:มีความปลอดภัย เพื:อสร้ างความเข้ าใจแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ในด้ านการวิธีการปฏิบัติงานบริ ษัทมุ่งมั:นดําเนินการลดความเสี:ยงและควบคุมการปฏิบัติอย่างต่อเนื:อง โดยการ
ทบทวนและประเมิ น ความเสี:ย งในการทํ า งานที: มี แ นวโน้ ม การเสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ รุ น แรง พร้ อมทังW ปรั บ ปรุ ง
ระบบปฏิบตั ิการและติดตามการควบคุมให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างสมํ:าเสมอ เช่น การประกาศใช้ กฎพิทกั ษ์ ชีวิต (Life
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Saving Rules) ซึ:งมีทงหมด
ัW
10 ข้ อ ซึ:งเป็ นกฎความปลอดภัยที:ละเลยไม่ได้ การสร้ างมาตรฐานในการทํางานในที:สงู
ตังแต่
W 1.8 เมตรขึ Wนไป มีการจัดตังคณะทํ
W
างานความปลอดภัยในการทํางานที:สงู (Community of Practice, CoP) เพื:อ
ดําเนินงานตามระบบบริ หารจัดการการทํางานที:สงู มีการจัดทํามาตรฐานและติดตังเครื
W : องจักรตามระบบ Foolproof
Machine ซึ:งเป็ นระบบ Safety Sensor หรื อ Safety Interlock Switch เพื:อป้องกันอุบตั ิเหตุที:เกิดจากความผิดพลาด
ของพนักงานที:ปฏิบตั ิงานกับเครื: องจักร รวมไปถึงส่งเสริ มและรณรงค์การให้ ความรู้ พนักงานในการปฏิบตั ิงานกับ
เครื: องจักรและการหยุดเครื: องจักรก่อนการปรับแต่ง มีการจัดทํามาตรฐานเครื: องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้ าและตรวจรับรองโดย
ช่างผู้ชํานาญการให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานอย่างสมํ:าเสมอ พร้ อมทังมี
W การบ่งชีโW ดยออกใบรับรองเพื:อตรวจติดตาม
ก่อนการใช้ งาน ในด้ านการส่งเสริ มวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย บริ ษัทเน้ นการสร้ างการมีสว่ นร่วมระหว่าง
พนักงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็ นแนวทางสําคัญที:จะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจและการ
ทํางานร่ วมกัน เพื:อช่วยให้ ความผิดพลาดและอุบตั ิเหตุในการทํางานลดลง ผ่านกิจกรรมสร้ างการมีสว่ นร่ วมในการ
ทํางานอย่างต่อเนื:อง เช่น การสังเกตการทํางานเพื:อความปลอดภัย (Behavior- Based Safety, BBS) เพื:อเป็ นการ
ปลูกฝั งพฤติกรรมที:ปลอดภัยในการทํางาน ซึง: เป็ นส่วนสําคัญในการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย กิจกรรมการหยัง: รู้
ระวังภัย (KYT) เพื:อช่วยกันวิเคราะห์และค้ นหาอันตรายที:อาจจะเกิดขึ Wนและช่วยกันยํ Wาเตือนก่อนเริ: มปฏิบตั ิงาน การ
ตรวจความปลอดภัยโดยเจ้ าหน้ าที:ความปลอดภัย หัวหน้ างานและคณะกรรมการความปลอดภัย เพื:อช่วยค้ นหาและ
ลดสภาพการทํางานที:ไม่ปลอดภัย กิจกรรม 5ส เพื:อดูแลสภาพพื Wนที:การทํางานให้ สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยช่วย
สร้ างวินยั และความปลอดภัยในการทํางาน
ด้ านการจัดการสิ:งแวดล้ อมและพลังงาน บริ ษัทมุ่งมัน: ให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการทํางานและกิจกรรมเสริ มใน
ด้ านอนุรักษ์ พลังงานและลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก เช่น สํารวจและแจ้ งจุดที:มีการรั:วไหลลมอัดอุตสาหกรรมข้ อมูล
ให้ คณะทํางานด้ านพลังงาน เพื:อแก้ ไขและบันทึกเป็ นข้ อมูลเพื:อการปรับปรุ งต่อไป รวมทังมี
W หลักสูตรระบบการบริ หาร
จัดการสิง: แวดล้ อม ISO14001, SHE Law & Regulations เป็ นต้ น
ด้ านการดูแลพนักงาน
1) การบริหารค่ าตอบแทน
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ ในอุตสาหกรรม
หรื อธุรกิจ โดยยึดถือหลักความเป็ นธรรมทังภายในและภายนอกตามแนวทางของเอสซี
W
จี ซึ:งการสร้ างความเป็ นธรรม
เมื:อเปรี ยบเทียบภายในนันW จะมุ่งเน้ นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสําคัญหรื อค่าของงาน มีการกําหนดโครงสร้ าง
ค่าจ้ างของแต่ละระดับตําแหน่งงานอย่างเหมาะสม พนักงานจะได้ ค่าตอบแทนที:เท่าเทียมและเป็ นธรรมโดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั ิงานและระดับตําแหน่งงานที:รับผิดชอบ และสําหรับการสร้ างความเป็ นธรรมเมื:อเปรี ยบเทียบกับ
ภายนอกนันW จะมุง่ เน้ นเรื: องการจ่ายค่าตอบแทนที:สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ ดัชนีราคาผู้บริ โภค การ
จ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีการสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับ
องค์กรภายนอก อีกทังยั
W งมีการกําหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที:สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ทังในระยะสั
W
นและระยะยาว
W
โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสันนั
W นจะพิ
W จารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในแต่ละปี
เช่น การสร้ างยอดขาย กําไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานเชิงเปรี ยบเทียบ
ของบริ ษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของกําไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดําเนินงานโดยรวม และการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างต่อเนื:อง
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2) การจัดสวัสดิการ
บริ ษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้ พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการอย่างสมํ:าเสมอ
เพื:อให้ สอดคล้ องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที:เปลี:ยนแปลงไป และครอบคลุมในด้ านต่างๆ ตังแต่
W สวัสดิการ
เกี:ยวกับการปฏิบตั ิงาน เช่น เบี Wยเลี Wยง ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ที:พกั เครื: องแบบ สวัสดิการด้ านสุขภาพ เช่น การให้
ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจําปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ และสวัสดิการ เพื:อการช่วยเหลือ
พนักงานในกรณีตา่ งๆ เช่น การประกันอุบตั ิเหตุ เงินยืม เงินทดแทน เป็ นต้ น
3) การดูแลพนักงานในระยะยาว
บริ ษัทมีนโยบายและมุง่ มัน: ในการดูแลพนักงานในระยะยาวมาอย่างต่อเนื:อง โดยได้ จดั ให้ มีเงินกองทุนสํารองเลี Wยงชีพ
ซึง: ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี Wยงชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานที:
เป็ นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้ างพนักงาน และบริ ษัทจะจ่าย
สมทบเป็ นรายเดือนเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 5 ถึง 10 ของค่าจ้ างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี W ยังได้
ส่งเสริ มเรื: องการดูแลพนักงานในระยะยาวอื:นๆ เช่น การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหลังเกษี ยณอายุตามหลักเกณฑ์
และเงื:อนไขที:บริ ษัทกําหนด การจัดทําโครงการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับพนักงานก่อนเกษี ยณอายุทงในด้
ั W านสุขภาพ
การบริ หารการเงิน และการลงทุนการส่งเสริ มอาชีพ การจัดตังชมรมพนั
W
กงานต่างๆ เป็ นต้ น
4) ด้ านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
บริ ษัทเชื:อมัน: ในคุณค่าของคน และมุ่งมัน: ในความเป็ นเลิศ จึงมุ่งมัน: ลงทุนเพื:อมอบประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที:ดี
ที:สดุ ให้ พนักงานทุกคน และมุ่งมัน: พัฒนาให้ พนักงานทุกคนเป็ นทังคนเก่
W
งคนดี ร่ วมสร้ างความสามารถในการแข่งขัน
และความเจริ ญเติบโตให้ บริ ษัทอย่างยัง: ยืน เพื:อให้ การเรี ยนรู้ของพนักงานบริ ษัทตอบโจทย์กบั ธุรกิจและมีประสิทธิภาพ
มากยิ:งขึ Wน บริ ษัทได้ ปรับเปลี:ยนเรื: องการเรี ยนรู้ ของพนักงานในหลายด้ านตังแต่
W โครงสร้ างการเรี ยนรู้ และระบบการ
บริ หารจัดการให้ สอดคล้ องกับเอสซีจี โดยได้ กําหนดโครงสร้ างการเรี ยนรู้ (Learning and Talent Transformation
Program) ที:นําเอาสมรรถนะตามบทบาทหน้ าที: (Role Based Competency) มาใช้ กับทุกตําแหน่งงาน เพื:อให้
พนักงานทราบถึงบทบาทหน้ าที:ของตนเองตามมาตรฐานการทํางานที:บริ ษัทคาดหวัง (Performance Standard) โดย
พนักงานทุกคนตังแต่
W พนักงานใหม่จะมีกลุม่ ของสมรรถนะของแต่ละบุคคล (Competency Profile) ซึง: ประกอบไปด้ วย
สมรรถนะทังหมด
W
3 กลุม่ ได้ แก่
1. Leadership Competency สําหรับพนักงานในฐานะผู้นําหรื อผู้บงั คับบัญชาตามบทบาท ใช้ งานได้ ร่วมกันทังW
เอสซีจี เช่น First Line Manager, Manager, Manager of Manager, Business Leader เป็ นต้ น
2. Professional Competency สําหรับพนักงานในวิชาชีพเดียวกันเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ใช้ งานได้ ร่วมกันทังW
เอสซีจี เช่น HROD, Accounting, Supply Chain เป็ นต้ น
3. Technical Competency สําหรับพนักงานในแต่ละธุรกิจ ซึง: กระบวนการทํางานหรื อการผลิตแตกต่างกัน เช่น
การควบคุมเตาเผากระเบื Wองเซรามิก การเคลือบสีกระเบื Wองเซรามิก เป็ น Competency ของธุรกิจเซรามิก เป็ นต้ น
โดยหากพนักงานได้ รับการเลื:อนตําแหน่งขึ Wนสู่บทบาทที:เป็ นผู้นําซึ:งต้ องมีผ้ ูใต้ บังคับบัญชา พนักงานคนนันW ก็
จะต้ องมีสมรรถนะในด้ านภาวะผู้นําเพิ:มเข้ ามาด้ วย โดยในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะจัดให้ มีการ
ประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้ าที: (Competency Assessment) และจัดทําแผนพัฒนารายบคุคล (Individual
Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกคน เพื:อให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชาร่วมกันกําหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาตามสมรรถนะร่ วมกัน เพื:อตอบโจทย์ทงด้
ั W านธุรกิจและความเจริ ญก้ าวหน้ าในด้ านอาชีพของแต่ละบุคคล
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ในแต่ละปี ซึ:งพนักงานทุกคนจะต้ องได้ รับการพัฒนาทังสมรรถนะตามแต่
W
ละวิชาชีพ และสมรรถนะตามความรู้ ด้าน
เทคนิคของแต่ละธุรกิจที:ตนเองยังขาดอยู่ผ่านการพัฒนาตามรู ปแบบ 70:20:10 ที:ไม่ได้ มุ่งเน้ นเฉพาะการเรี ยนใน
ห้ องเรี ยน (Classroom Training) เท่านันW แต่ยงั เน้ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์และการลงมือทํา (Action Learning)
รวมไปถึงการเรี ยนรู้ จากบุคคลอื:น (Coaching & Consulting) และหากพนักงานคนใดมีบทบาทของการเป็ นผู้นําก็
จะต้ องมีการประเมินและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้นําโดยเฉพาะเพิ:มเติมเช่นกัน
บริ ษัทได้ กําหนดให้ พนักงานทุกคนทุกระดับมีโอกาสได้ รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื:อเตรี ยมพร้ อมต่อการ
เติบโตของตนเองและบริ ษัทอย่างยัง: ยืนตังแต่
W วนั แรกของการเป็ นพนักงาน โดยพนักงานใหม่ทุกคนเข้ าร่ วม Warm
Welcome Program ซึ:งมุ่งเน้ นให้ พนักงานรู้ จักบริ ษัทในแง่มุมต่างๆ ผ่านมุมมองของผู้บริ หารระดับสูง หลังจากนันW
พนักงานใหม่ทกุ คนก็จะต้ องเข้ าร่ วมหลักสูตร SCG Ready Together เพื:อปลูกฝั งวิถีการทํางาน เรี ยนรู้ ธุรกิจ สร้ าง
เครื อข่าย รวมถึงเน้ นยํ Wาและสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ:งแวดล้ อมด้ วย ทังนี
W Wในหลักสูตรดังกล่าว ได้ เริ: มนํา
ระบบ e-learning เข้ ามาใช้ ในการเรี ยนการสอนบางส่วน เพื:อช่วยให้ พนักงานใหม่ทกุ คนสามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที:และทุกเวลา
อีกด้ วย นอกจากนี Wหากพนักงานได้ ปรับเปลีย: นบทบาทด้ านความเป็ นผู้นําไปสูร่ ะดับที:สงู ขึ Wนในแต่ละขันW ได้ มีการเตรี ยม
ความพร้ อมให้ พ นัก งานเพื: อ ให้ ร้ ู และเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที: รวมทังW ความคาดหวัง ในบทบาทใหม่ โดยได้ กํ า หนด
Onboarding Program ซึง: เป็ นกระบวนการ Structured Dialogue เพื:อกําหนดความคาดหวังในบทบาทใหม่ในแต่ละ
ระดับตังแต่
W First Line Manager ไปจนถึง Enterprise Leader ระหว่างผู้บงั คับบัญชากับพนักงานที:ปรับสูร่ ะดับความ
เป็ นผู้นําที:สงู ขึ Wน นอกจากนี Wยังได้ จดั ทํา New to Role และ Assigned Programs ซึ:งเป็ นหลักสูตรพัฒนาพนักงานตาม
สมรรถนะด้ านภาวะผู้นํา เช่น หลักสูตร Management Development Program (MDP) และหลักสูตร Management
Acceleration Program (MAP) ที:ได้ จดั ทําร่ วมกับมหาวิทยาลัยชันนํ
W าของโลก คือ Duke Corporate Education ซึ:ง
เป็ นหลักสูตรเพื:อพัฒนาความรู้และทักษะตามสมรรถนะที:จําเป็ นในการเป็ นผู้นําในระดับต่างๆ รวมทังเป็
W นการเตรี ยม
ความพร้ อมให้ กบั ผู้บงั คับบัญชา ซึง: ถือว่าเป็ นกําลังสําคัญของบริ ษัทอีกกลุม่ หนึง: ให้ มีความพร้ อมรับมือกับความท้ าทาย
ใหม่ๆ ในอนาคตอีกด้ วย เพื:อให้ การเรี ยนรู้ และการพัฒนาพนักงานเกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด รวมทังW
พนักงานสามารถทํางานตอบโจทย์ธุรกิจอย่างยัง: ยืนตามแนวทางการปรับเปลีย: นการเรี ยนรู้ การพัฒนาพนักงานจึงไม่ได้
มุ่ง เน้ น แค่ ก ารพัฒ นาจากการเข้ า อบรมแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ยัง มุ่ง เน้ น พัฒ นาพนัก งานผ่ า นการเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ แ ละลงมื อทํา จริ งพร้ อมทังW เรี ย นรู้ จากผู้อื: นเป็ นหลักใหญ่ ควบคู่ไ ปด้ ว ย ในขณะเดีย วกันก็ มุ่งพัฒนา
พนักงานตามบทบาทหน้ าที:ของแต่ละบุคคล (Role Based Competency) ซึ:งเน้ นการพัฒนาเฉพาะสิ:งที:ตรงกับความ
ต้ องการที:แท้ จริ งตามหน้ างาน (Need to Know) และพัฒนาพนักงานเรื: องระบบบริ หารจัดการธุรกิจตามหลัก
Integrated Business Excellence (IBE) โดยใช้ การพัฒนาแบบ 70 และ 20 มากขึ Wน
บริ ษัทกําหนดให้ มี Way of Working “S-CASH” ในการทํางาน โดยเห็นความสําคัญและโอกาสที:จะเติบโตของ
ธุรกิจ Way of Working “S-CASH” ซึง: ประกอบไปด้ วย
•

•

•

Synergy (รวมพลังร่ วมใจ) ประสานความร่ วมมือ สื:อสารต่อเนื:อง ให้ เกียรติยกย่องและไว้ วางใจกัน ผลงาน
ของทีมตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
Customer-Centric (ใส่ใจลูกค้ า) ศึกษาเรี ยนรู้ ข้ อเท็จจริ งจนเกิ ดความเข้ าใจ แล้ วนําไปตอบสนองความ
ต้ องการและสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า (End User)
Accountability & Commitment (มุง่ มัน: คําสัญญา) มุง่ มัน: ตังใจทํ
W าจนสุดความสามารถ เมื:อล้ มเหลวก็ยอมรับ
เรี ยนรู้ รี บแก้ ไขปรับปรุงให้ ดีขึ Wน เมื:อสําเร็ จต้ องนําไปต่อยอดพัฒนาให้ ดียิ:งขึ Wน
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•

•

Speed with Quality (พัฒนาว่องไว) รวดเร็ วว่องไวในการแก้ ไขปั ญหาและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
(End User) พร้ อมปรับตัวให้ ทนั กับสถานการณ์ที:เปลีย: นแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
Hands on (รู้เข้ าใจ...ทําทันที) คลุกหน้ างานลงสนามทําจริ งจนรู้จริ ง แล้ วนําความรู้นนมาทํ
ั W าให้ เกิดผลทางธุรกิจ

โดยบริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานรู้ ความหมายและมีความเข้ าใจใน S-CASH ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงรู ปแบบใน
การพัฒนาแบบ 70:20:10 เพื:อให้ พนักงานสามารถนํา Way of Working “S-CASH” ไปใช้ ในการทํางานได้
3. ลูกค้ า
บริ ษัท มีความมุ่ง มั:นที:จ ะสร้ างสรรค์ นวัตกรรมอย่างต่อเนื:อ งเพื:อ ส่งมอบสิน ค้ าและบริ การที: ตอบสนองความ
ต้ องการที:แท้ จริ งของลูกค้ าทังด้
W านคุณภาพและราคาที:เป็ นธรรม โดยสินค้ าและบริ การจะต้ องมีความปลอดภัยในระดับ
มาตรฐานสากล เป็ นมิตรต่อสิ:งแวดล้ อมและเสริ มสร้ างการเติบโตอย่างยัง: ยืนด้ วยการใช้ กลยุทธ์ ความเป็ นเลิศในการ
ดําเนินงานและการตลาดเพิ:มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื:อให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน: ใจและได้ รับความพึง
พอใจสูงสุด และได้ จัดให้ มีหน่วยงานที:รับผิดชอบการบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ เพื:อให้ ข้อเสนอแนะเกี:ยวกับสินค้ าและ
บริ การ รวมถึงการให้ คําปรึกษาเกี:ยวกับวิธีการแก้ ปัญหา การบริ การหลังการขายรวมถึงรับข้ อร้ องเรี ยนเมื:อเกิดปั ญหา
เพื:อนําข้ อเสนอแนะไปจัดทําเป็ นแผนงานสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานให้ ดีมากขึ Wน
บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารเพื:อสร้ างความสัมพันธ์ ที:ดีกบั ลูกค้ า โดยมีปัจจัยหลักสําคัญคือ Voice of Customer
จึงได้ มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้ าในแต่ละกลุม่ ธุรกิจเป็ นประจําทุกปี เพื:อวัดระดับความคาดหวัง และความ
พึงพอใจของลูกค้ า และนําเอาความต้ องการเชิงลึกของลูกค้ ามาพัฒนาต่อยอดเป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนา
สินค้ าใหม่ ทังในส่
W วนของขนาด ผิวเคลือบ และลวดลายต่างๆ รวมทังในส่
W วนของการบริ การทังในด้
W านการส่งมอบสินค้ า
และการบริ การหลังการขาย นอกจากนี Wยังมีการนําเอาความต้ องการเชิงลึกของลูกค้ ามาพัฒนาต่อยอดเป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ
เช่น การพัฒนานวัตกรรมที:ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ Business
Warehouse เพื:อรับฟั งความคิดเห็นของลูกค้ า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้ มีระบบศูนย์กลางฐานข้ อมูล
ลูกค้ าสําหรับการขายและการให้ บริ การ รวมทังมี
W ระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริ โภคของลูกค้ า เพื:อเรี ยนรู้ ความ
ต้ องการของลูกค้ าและสร้ างความพึงพอใจให้ ลกู ค้ าในระยะยาว
4. คู่ค้าและคู่ธุรกิจ
บริ ษัทปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที:สจุ ริ ต โปร่ งใส โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื:อนไขทางการค้ าและ
สัญญาที:กําหนด จรรยาบรรณ และคํามั:นที:ให้ ไว้ กับคู่ค้าอย่างเคร่ งครั ด มีการพิจารณาราคาซือW ที:เหมาะสมและ
ยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพและบริ การที:ได้ รับ มีการกําหนดระเบียบในการจัดหาและ
ดําเนินการต่างๆ ที:ชดั เจน ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที:เป็ นมิตรต่อ
สิง: แวดล้ อม หลีกเลีย: งการซื Wอสินค้ ากับคูค่ ้ าที:ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา และไม่ทําธุรกิจกับ
คูค่ ้ าที:มีพฤติกรรมที:ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
สําหรับคูธ่ ุรกิจ บริ ษัทมีนโยบายในการดูแลคูธ่ ุรกิจ โดยเน้ นเรื: องสภาพแวดล้ อมและความปลอดภัยในการทํางาน
และผลตอบแทนที:จะได้ รับ โดยการเข้ าไปให้ ความรู้ ให้ คําปรึ กษาและสร้ างแรงจูงใจเพื:อให้ เกิดการพัฒนาระบบการ
จัดการด้ านสิ:งแวดล้ อมและการส่งเสริ มความปลอดภัย ด้ วยการให้ การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และ
พิจารณาค่าตอบแทนที:เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี Wยังส่งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้
ทังในงานและนอกงานของคู
W
่ธุรกิจให้ สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ:งขึ Wน และสนับสนุนให้ ค่ธู ุรกิจมีการ
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พัฒนาความรู้ เพื:อให้ การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทังการดํ
W
าเนินการผลักดันให้ คู่ค้าและคู่ธุรกิจในห่วงโซ่
ธุรกิจดําเนินนโยบายและแนวปฏิบตั ิที:จะไม่มีสว่ นเกี:ยวข้ องกับการคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ
บริ ษัทได้ ใช้ จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ:งคู่ธุรกิ จในจรรยาบรรณนี W
หมายความรวมถึง ผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรื อ ให้ บริ การแก่บริ ษัท เพื:อให้ ค่ธู ุรกิจของบริ ษัทมีความเข้ าใจที:ถกู ต้ อง
และเป็ นแนวทางให้ ค่ธู ุรกิจร่ วมกัน โดยคู่ธุรกิจของบริ ษัทจะต้ องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจบริ ษัทก่อนเริ: มทํา
ธุรกิจกับบริ ษัท
ทังนี
W Wเพื:อให้ มนั: ใจว่าบริ ษัทจะดําเนินการคัดเลือกคูค่ ้ าและคูธ่ ุรกิจอย่างมีระบบ เป็ นธรรม โปร่ งใส และสนับสนุนคู่ค้า
และคูธ่ ุรกิจที:ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ:งแวดล้ อม และบริ ษัทจะไม่ทําธุรกรรมกับ
บุคคลหรื อนิติบคุ คลที:กระทําผิดกฎหมาย หรื อมีพฤติกรรมที:สอ่ ไปในทางทุจริ ต และมีการเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวไว้
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ วด้ วย
5. เจ้ าหนี >
คณะกรรมการบริ ษัทคํานึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ ายที:เกี:ยวข้ อง ความซื:อสัตย์ในการดําเนินธุรกิจ และยึดมัน:
ในการดําเนินธุรกิจเพื:อสร้ างความเชื:อถือและเป็ นธรรมให้ แก่เจ้ าหนี W โดยปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อ
เจ้ าหนี Wของบริ ษัทดังนี W
1. ปฏิบตั ิตามสัญญาและเงื:อนไขต่างๆ ที:ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด ทังในแง่
W
ของการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี Wย
การดูแลหลักทรัพย์คํ Wาประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี Wสินที:อาจเกิดขึ Wน
2. ในกรณีที:ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื:อนไขข้ อใดข้ อหนึ:ง หรื อมีเหตุทําให้ ผิดนัดชําระหนี W ต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี W
ทราบล่วงหน้ าโดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง เพื:อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
3. บริ หารจัดการเงินทุนให้ มีโครงสร้ างที:เหมาะสมเพื:อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และรั กษาความ
เชื:อมัน: ต่อเจ้ าหนี W
4. มุง่ มัน: ในการรักษาสัมพันธภาพที:ยงั: ยืนกับเจ้ าหนี Wและให้ ความเชื:อถือซึง: กันและกัน
6. ชุมชน
บริ ษัทดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย และถือมัน: ในอุดมการณ์การดําเนินธุรกิจที:รับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมุง่ สนับสนุนกิจกรรมเพื:อพัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริ มสร้ างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที:บริ ษัทเข้ าไป
ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ:งการพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพของเยาวชน รวมทังปลู
W กฝั งจิตสํานึกและส่งเสริ มให้
พนักงานและผู้เกี:ยวข้ องปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีที:มหี น้ าที:รับผิดชอบและทําประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชนและสังคม นอกจากนี W
ยังเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ รวมทังเสนอความคิ
W
ดเห็น
ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยนที:เป็ นผลมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทโดยมุ่งหวังให้ อตุ สาหกรรมและชุมชนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้ อย่างยัง: ยืน บริ ษัทเชื:อว่าชุมชนและสังคมที:เข้ มแข็งเป็ นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
จึงมุ่งเน้ นการพัฒนาชุมชนให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที:ดีขึ Wน โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื:อการพัฒนาอย่างยัง: ยืนของ
เอสซีจีทําหน้ าที:กําหนดนโยบายและดูแลเกี:ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของ
พนักงาน ทังนี
W Wบริ ษัทแบ่งการบริ หารจัดการด้ านการพัฒนาชุมชนออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี W
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ด้ านสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ:งเน้ นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้ องถิ:น เช่น “โครงการ
ปั นโอกาสวาดอนาคต” “โครงการด้ านการส่งเสริ มอาชีพ” ซึ:งมุ่งหวังให้ อตุ สาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้
อย่างยัง: ยืน ดูแลชุมชนด้ านสุขภาพอนามัย การยกระดับมาตรฐานโรงงานสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่
องค์ความรู้เกี:ยวกับการดูแลชุมชน และการจัดอบรมเพื:อสร้ างความรู้ความสามารถในด้ านต่างๆ ให้ คนในชุมชน
ด้ านสังคมโดยรวม ซึง: เน้ นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกินดี
ของสังคม โดยผสานองค์ความรู้ ความเชี:ยวชาญขององค์กรเข้ ากับศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการส่งเสริ ม
ความรู้เปิ ดโลกกว้ าง” ซึ:งมีจุดประสงค์หลักเพื:อเสริ มสร้ างความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขนพื
ั W Wนฐาน
แก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยการพาไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรี ยนรู้จงั หวัดใกล้ เคียง

7. หน่ วยงานราชการ
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้ เสียโดยได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิในการทําธุรกรรม
กับรัฐไว้ ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิที:เกี:ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด ซึง: มีเงื:อนไข ขันตอน
W
หรื อวิธีปฏิบตั ิที:แตกต่างกันในแต่ละท้ องถิ:น และต้ องไม่กระทําการใดๆ ที:อาจจูงใจ
ให้ พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดําเนินการที:ไม่ถูกต้ องเหมาะสม รวมถึงการให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ ทังทางด้
W
านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยน
จากหน่วยงานราชการ
8. สื'อมวลชน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารและการแถลงข่าวแก่สื:อมวลชน เพื:อให้ สามารถสื:อสารต่อไปยัง
สาธารณชนได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ ความสําคัญกับการให้ ข้อมูลอย่างรวดเร็ ว ถูกต้ อง
เปิ ดเผย โปร่งใส โดยได้ ดําเนินร่วมกับเอสซีจีในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การนําเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริ ษัท
เพื:อสร้ างการมีสว่ นร่วมกับสือ: มวลชนอย่างจริ งจังและต่อเนื:อง รวมถึงสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สือ: มวลชนด้ วย
9. คู่แข่ ง
บริ ษัทดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างเป็ นธรรมและสุจริ ตตามกรอบของกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้ า โดยยึดมัน: ในการดําเนินธุรกิจภายใต้ จรรยาบรรณบริ ษัทอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส รวมทังไม่
W เอา
เปรี ยบคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการอันไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้ อมูลที:เป็ นความลับด้ วยวิธีการที:ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
ไม่กระทําการใดๆ ที:เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของคูแ่ ข่ง ไม่ทําลายชื:อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
โดยปราศจากข้ อมูลความจริ ง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริ มให้ เกิดการค้ าอย่างเสรี
10. ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด
บริ ษัทดําเนินธุรกิ จโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ดําเนินธุรกิจที:ครบถ้ วน ถูกต้ อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทังยั
W งตระหนักถึงความสําคัญของมุมมอง ความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะที:มาจากภาคประชาสังคม เพื:อนํามาสะท้ อนถึงประเด็นต่างๆ ที:องค์กรสามารถพัฒนาเพื:อ
สร้ างคุณค่าและประโยชน์ให้ แก่สงั คม โดยมุ่งเน้ นการดูแลและสร้ างคุณค่าให้ แก่สงั คม ชุมชน รวมทังการขยายผล
W
สูอ่ ตุ สาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานของบริ ษัท เพื:อให้ เกิดแนวทางร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที:ยงั: ยืน

หน้ าที: 65

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
ช่ องทางการติดต่ อของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ของ
บริ ษัท โทรศัพท์: 0-2586-5474 อีเมล: cotto_ir@scg.com ซึ:งข้ อเสนอแนะต่างๆ จะได้ รับการรวบรวมกลัน: กรองเพื:อ
รายงานต่อผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการบริ ษัทตามลําดับต่อไป
บริ ษัทได้ เปิ ดช่องทางให้ พนักงานรวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้ องเรี ยน และ
รายงานการกระทําที:ไม่ถูกต้ อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ภายในอินทราเน็ตสําหรับพนักงาน และ
เว็บไซต์ www.scgceramics.com สําหรับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ เพื:อดําเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี W
พนักงานหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที:กําหนด โดยข้ อมูลที:เกี:ยวข้ องถือเป็ นความลับ และ
จะเปิ ดเผยเท่าที:จําเป็ น บริ ษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้ เบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน โดยการดําเนินการตรวจสอบ
โดยไม่เปิ ดเผยตัวผู้ร้องเรี ยน หรื อแหล่งข้ อมูล นอกจากนี Wผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องขอให้ บริ ษัทกําหนดมาตรการคุ้มครอง
ที:เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื: องที:มี
แนวโน้ มที:จะเกิดความเสียหายหรื อความไม่ปลอดภัย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสําคัญเรื: องการเปิ ดเผยสารสนเทศเนื:องจากเป็ นเรื: องที:มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและ
ผู้มีสว่ นได้ เสีย จึงมีความจําเป็ นที:ต้องมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปิ ดเผยสารสนเทศทังที
W :เป็ นสารสนเทศ
ทางการเงินและที:ไม่ใช่ทางการเงินให้ ถกู ต้ องตามที:กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถ้ วนเพียงพอโปร่ งใส เชื:อถือได้
และทันเวลาทังภาษาไทยและภาษาอั
W
งกฤษ โดยเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซต์ของบริ ษัท
นอกจากนี Wคณะกรรมการบริ ษัทยังคงยึดมัน: แนวปฏิบตั ิเรื: องการเปิ ดเผยข้ อมูลที:เกี:ยวข้ องกับบริ ษัทเพื:อเป็ นการจัด
ระเบียบการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทให้ เป็ นระบบและป้องกันความเสียหายที:อาจเกิดขึ Wนจากการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
ไม่ถกู ต้ อง รวมทังเพื
W :อให้ ผ้ ูถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนหรื อผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ มัน: ใจได้ ว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
บริ ษัทมีความถูกต้ องชัดเจนสอดคล้ องกับกฎหมายและเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ อนุมตั ินโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล (Disclosure Policy) ตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริ หารเพื:อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายในปั จจุบนั รวมทังแนวปฏิ
W
บตั ิที:ดีของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษั ท ยึด ถื อ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อ บัง คับ ต่า งๆ ที: กํ า หนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และ
หน่วยงานอื:นของรัฐอย่างเคร่ งครัด และติดตามการแก้ ไขเปลี:ยนแปลงอยู่อย่างสมํ:าเสมอเพื:อให้ มนั: ใจได้ ว่ากฎหมาย
กฎเกณฑ์ข้อบังคับที:บริ ษัทถือปฏิบตั ินนมี
ั W ความถูกต้ อง และเป็ นหลักประกันให้ ผ้ ถู ือหุ้นเชื:อมัน: ในการดําเนินธุรกิจที:
โปร่งใสถูกต้ องตรงไปตรงมา ได้ แก่
1. จัดทําแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที:เกี:ยวข้ องกับผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง และรายงานต่อ
ก.ล.ต. ดังนี W
1.1 รายงานการเปลีย: นแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื:อมีการ ซื Wอ ขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที:มีการเปลีย: นแปลง
1.2 การแสดงชื:อบุคคลในระบบข้ อมูลรายชื:อกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทที:ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1)
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที:ดํารงตําแหน่ง
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2. กํ า หนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับ สูง ต้ อ งรายงานการมี ส่ว นได้ เสียของตนและบุค คลที:มี ความ
เกี:ยวข้ อง ซึง: เป็ นส่วนได้ เสียที:เกี:ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี W
2.1 รายงานเมื:อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงครังW แรก
2.2 รายงานทุกครังW เมื:อมีการเปลีย: นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
2.3 รายงานเป็ นประจําทุกสิ Wนปี
2.4 ในกรณีที:กรรมการพ้ นจากตําแหน่งและได้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื:อง กรรมการคนนันW
ไม่ต้องยื:นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลีย: นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
2.5 ให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีสว่ นได้ เสียแก่เลขานุการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท
จะต้ องส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียนี Wให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันทําการนับแต่วนั ที:ได้ รับรายงาน
3. กํ า หนดนโยบายให้ ก รรมการต้ อ งเปิ ดเผย/รายงานการซื อW -ขาย/ถื อ ครองหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ให้ ที: ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครังW ที:มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริ ษัทในเครื อฯ ของ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงรวมทังW การถื อหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที:ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส รวมทังให้
W มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริ หาร
ระดับสูงทังทางตรงและทางอ้
W
อม (คูส่ มรสหรื อบุตรที:ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริ หารระดับสูง) รวมทังการกํ
W
าหนด
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลการเปลี:ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง โดยแสดง
จํานวนหุ้นที:ถือ ณ ต้ นปี สิ Wนปี และที:มีการซื Wอขายระหว่างปี ไว้ ในรายงานประจําปี
4. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้ ค่กู บั รายงานผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจําปี
5. เปิ ดเผยข้ อมูลการเงินและข้ อมูลที:มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทันเวลา
6. เปิ ดเผยบทบาทหน้ าที:ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จํานวนครังW ของการประชุม และจํานวนครังW
ที:กรรมการแต่ละคนเข้ าประชุมเป็ นรายบุคคล
7. เปิ ดเผยวันเดือนปี ที:ได้ รับการแต่งตังเป็
W นกรรมการบริ ษัทในรายงานประจําปี
8. เปิ ดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
9. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนแก่ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมทังW รู ปแบบลักษณะและจํ านวน
ค่าตอบแทนที:กรรมการแต่ละคนได้ รับจากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็ นรายบุคคล
10. เปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที:จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
เป็ นรายบุคคล
11. เปิ ดเผยโครงสร้ างการดําเนินงานอย่างชัดเจน
12. เปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื:นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจําปี
13. เปิ ดเผยหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัทบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
14. เปิ ดเผยนโยบายการดูแลสิง: แวดล้ อมและสังคมและผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
15. เปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย
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16. เปิ ดเผยโครงการลงทุนที:สําคัญต่างๆ และผลกระทบที:มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื:อให้ ผ้ ถู ือหุ้นนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื:อมวลชนและ
ผู้เกี:ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูลที:ถกู ต้ องทัว: ถึงและโปร่งใส
ช่ องทางการเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที:มีความถูก ต้ องครบถ้ วนโปร่ งใส ทังW ข้ อมูลทางการเงิ นผลการ
ดําเนินงานและข้ อมูลอื:นๆ ที:เกี:ยวข้ องนอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหน้ าที:ภายใต้ ข้อบังคับของกฎหมายแล้ วบริ ษัทยังได้
พัฒนาช่องทางในการสือ: สารข้ อมูลและข่าวสารผ่านสือ: ที:หลากหลายเพื:อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นเกี:ยวข้ อง เช่น
1. จัด ให้ มี ผ้ ูดูแ ลงานด้ า นนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ เ พื: อ เป็ นช่ อ งทางติ ด ต่อ โดยตรงกับ นัก ลงทุน ทังW ในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื:อชี Wแจงนโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
3. เผยแพร่ขา่ วผ่านสือ: มวลชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สือ: โฆษณา
4. จัดทําสิ:งพิมพ์และสื:ออื:นๆ เพื:อเผยแพร่ ข้อมูลของบริ ษัท เช่น รายงานประจําปี จดหมายข่าว วารสารลูกค้ า
วารสารผู้แทนจําหน่าย และวารสารพนักงาน
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสือ: อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
6. เปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scgceramics.com และโซเชียลมีเดีย
นักลงทุนสัมพันธ์
ได้ มีการมอบหมายให้ พนักงานผู้มีความรู้ และความสามารถด้ านการเงินและการลงทุนเป็ นนักลงทุนสัมพันธ์ ของ
บริ ษัทเพื:อทําหน้ าที:ติดต่อสื:อสารกับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
W กวิเคราะห์ และหน่วยงาน
ภาครัฐที:เกี:ยวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้ องการข้ อมูลเพิ:มเติมสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ได้ โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี W
- ที:อยู่
เลขที: 1 อาคารสํานักงานใหญ่ 2 ชันW 7
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) ถนนปูนซิเมนต์ไทย
เขตบางซื:อ กรุงเทพฯ 10800
- โทรศัพท์ 0-2586-5474
- เว็บไซต์ www.scgceramics.com
- อีเมล
cotto_ir@scg.com
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึง: มีความรู้ ความสามารถและเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท โดยร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูงวางแผนการดําเนินงานทังระยะสั
W
นและ
W
ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริ หารความเสีย: งผ่านคณะจัดการความเสี:ยงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทังการกํ
W
ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทและ
ผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงให้ เป็ นไปตามแผนที:วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ตามที:ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กําหนดให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ:งหนึ:งของจํ านวนกรรมการทังW หมดต้ องมีถิ:นที:อยู่ในราชอาณาจักรนันW ปั จจุบันบริ ษัทมีกรรมการ
จํานวน 12 คน ประกอบด้ วย กรรมการที:ไม่เป็ นผู้บริ หาร 11 คน และกรรมการที:มาจากฝ่ ายบริ หาร 1 คน คือ
กรรมการผู้จดั การ โดยกรรมการทุกคนมีถิ:นที:อยู่ในราชอาณาจักรไทย ทังนี
W Wกรรมการที:ไม่เป็ นผู้บริ หารหลายคนมี
ประสบการณ์การทํางานที:เกี:ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริ ษัท
ตามเอกสารแนบ 1 หน้ า ก-1 – ก-14 ดังรายชื:อต่อไปนี W
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
2. นางไขศรี
เนื:องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
4. นายเชาวลิต
เอกบุตร
กรรมการ
5. นายฐัติพงศ์
เกสรกุล
กรรมการอิสระ
6. นางนันทสิริ
อัสสกุล
กรรมการ
7. นายบุญเชื Wอ
พลสิงขร
กรรมการอิสระ
8. นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ
9. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
กรรมการอิสระ
10. นางสาววรัญTู โอปนายิกลุ
กรรมการ
11. นายสุรศักดิB
ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ กรรมการ
12. นายนําพล
มลิชยั
กรรมการผู้จดั การ
ทังนี
W Wบริ ษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัท ซึ:งเข้ มกว่าเดิมที:อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน จํานวน 6 คน (กรรมการในลําดับที: 2, 3, 5, 7, 8 และ 9) ซึ:งทําหน้ าที:ในการตรวจสอบการทํางาน
ของฝ่ ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความเห็น สนับสนุนนโยบายที:เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย
กลุม่ ต่างๆ ดูแลให้ บริ ษัทกําหนดและเปิ ดเผยนโยบายด้ านการดูแลการทํารายงานที:เกี:ยวโยงกัน เพื:อให้ มนั: ใจได้ ว่า
เป็ นไปเพื:อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
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5.2 ขอบเขตหน้ าที'ของคณะกรรมการ
ตามที:ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทที:ได้ รับการอนุมตั ิจากที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื:อวันที:
1 สิงหาคม 2561 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที:ดงั ต่อไปนี W
1. บริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื:อประโยชน์ที:ดีที:สดุ แก่ผ้ ูถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิ
สําคัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที:ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิบตั ิหน้ าที:ด้วยความซื:อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัทและมติที:ประชุม
ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
2. กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีการทบทวนและอนุมตั ิเป็ น
ประจําทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดําเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน
พัฒนาขีดความสามารถของบริ ษัทให้ แข่งขันได้ ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้ มีการนํากลยุทธ์ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดําเนินงาน โดยกําหนดให้
มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ:าเสมอ รวมทังW ให้ นโยบายเพื:อการพัฒนาและปรับปรุ งการ
ดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ โดยคํ า นึง ถึ ง ความปลอดภัย และสุข อนามัย ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมและ
สิง: แวดล้ อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรื อผู้หนึง: ผู้ใดและไม่ดําเนินการใดๆ ที:เป็ นการขัดแย้ ง
หรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษัท
6. จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท และมติ
ของที:ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น ด้ วยความรั บ ผิด ชอบ ระมัด ระวัง และรอบคอบ และความซื:อ สัต ย์ สุจ ริ ต เพื: อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้เกี:ยวข้ อง
7. กําหนดนโยบายบริ หารความเสีย: ง และกํากับดูแลให้ มีการบริ หารความเสี:ยงที:มีประสิทธิผล รวมทังมี
W การ
ทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสีย: งอย่างสมํ:าเสมอและเมื:อระดับความเสีย: งมีการเปลีย: นแปลง
8. กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริ ษัทให้ อยูใ่ นระดับสากล เพื:อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของบริ ษัท พร้ อมทังW กํ า กับดูแลให้ มีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที:เหมาะสม เพื:อลดความเสี:ยงด้ านการทุจริ ตและการใช้ อํานาจอย่าง
ไม่ถกู ต้ อง รวมทังป
W ้ องกันการกระทําผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
W
และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถใช้ สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้ รับข่าวสารอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และทันเวลา
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11. ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที:ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทเคารพสิทธิและปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีสว่ นได้ เสียอื:นอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กํากับดูแลให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและ
จัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที:ประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื: องที:อาจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้ โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒ นาผู้บ ริ หารระดับสูงและแผนสืบ ทอดกรรมการผู้จัดการ และกํ า กับดูแลให้ มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงที:มีประสิทธิผลเป็ นประจําทุกปี และมีระบบการกําหนด
ค่าตอบแทนแก่ผ้ ูบริ หารระดับสูงที:เหมาะสม สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานเพื:อก่อให้ เกิดแรงจูงใจ
ทังในระยะสั
W
นและระยะยาว
W
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที:ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํ าทุกปี โดยให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม (As a Whole)
ประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทังติ
W ดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะอนุกรรมการเพื:อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
14. กํ ากับดูแลให้ มี กระบวนการสรรหาและเลือ กตังW บุคคลเป็ นกรรมการบริ ษัทอย่างโปร่ ง ใส และมีการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีที:มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการ
บริ ษัทที:ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
ทราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื:อง เข้ าอบรมหรื อเข้ าร่ วมในหลักสูตรที:เกี:ยวข้ อง
กับการปฏิบตั ิหน้ าที:กรรมการหรื อกิจกรรมสัมมนาที:เป็ นการเพิ:มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื:อง
ในการปฏิบตั ิหน้ าที:คณะกรรมการบริ ษัทอาจขอคําปรึ กษาจากที:ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี:ยวชาญใน
วิชาชีพอื:นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
5.3 บทบาทหน้ าที'ของประธานกรรมการ
ตามที:ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทที:ได้ รับการอนุมตั ิจากที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื:อวันที:
1 สิงหาคม 2561 ให้ ประธานกรรมการมีหน้ าที:ดงั ต่อไปนี W
1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่วมกับกรรมการบริ หาร และดูแลให้ กรรมการบริ ษัท
ได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื:อให้ กรรมการบริ ษัทสามารถ
ตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
2. เป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี:ยนความคิดเห็น
ได้ อย่างเต็มที:เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
2.3 สรุปมติที:ประชุมและสิง: ที:จะต้ องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.4 กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่มีกรรมการบริ ษัทที:มาจากฝ่ ายจัดการในกรณีจําเป็ น
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3. เป็ นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย โดยจัดสรร
เวลาให้ เหมาะสม รวมทังเปิ
W ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้ มีการ
ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที:ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริ ษัท
5. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที:
ของกรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษัท
6. กํากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที:มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7. กํากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที:เหมาะสม
8. กํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที:ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ
บริ ษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กํ า กับดูแ ลให้ มีก ารประเมิ นผลการปฏิ บัติห น้ าที: ข องคณะกรรมการบริ ษั ทโดยรวม กรรมการบริ ษั ท
รายบุคคล และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื:อนําผลไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้ าที: และเสริ มสร้ างความรู้
ความสามารถของกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการ
5.4 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจอนุมัติ เ รื: อ งต่ า งๆ ของบริ ษั ท ตามขอบเขตหน้ า ที: ที: กํ า หนดโดยกฎหมาย
ข้ อบังคับของบริ ษัท ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และมติที:ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ:งรวมถึงการ
กําหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินงานแผนหลักในการดําเนินงานในรอบปี บัญชีที:ผ่านมา
นโยบายในการบริ หารความเสีย: ง แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง
การกําหนดเป้าหมายที:ต้องการของผลของการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้ เป็ นไป
ตามแผนที:กําหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รวมทังนโยบายเกี
W
:ยวกับจํานวนองค์ประชุม
ขันตํ
W :า ณ ขณะที:คณะกรรมการบริ ษัทจะลงมติในที:ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทว่าต้ องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการทังW หมด ถึงแม้ ว่าข้ อบังคับของบริ ษัท กํ าหนดองค์ ประชุมขันW ตํ:าของการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทที:ไม่น้อยกว่ากึ:งหนึ:งของจํานวนกรรมการทังหมด
W
(6 คนจาก 12 คน) ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททุกครังW ในปี 2561 มีกรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
W
(8 คนจาก
12 คน) ตามที:ปรากฏในตารางการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561 ในหัวข้ อโครงสร้ างการจัดการของรายงานประจําปี ฉบับนี W เพื:อพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ
ดังรายละเอียดข้ างต้ น
5.5 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที'ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที:ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการบริ ษัทอย่าง
ชัดเจน โดยกรรมการบริ ษัททําหน้ าที:ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการในระดับ
นโยบาย ขณะที:ฝ่ายจัดการบริ ษัททําหน้ าที:บริ หารงานในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที:กําหนด ดังนันW
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองตํ
W
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
เพื:อให้ ได้ บคุ คลที:มีความเหมาะสมที:สดุ นอกจากนี Wคณะกรรมการบริ ษัทยังเป็ นผู้กําหนดการสืบทอดตําแหน่งของ
ผู้บริ หารระดับสูง (Succession Plan) ด้ วย
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ประธานกรรมการไม่ได้ เป็ นกรรมการที:เป็ นผู้บริ หารและไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษัท เพื:อให้
แบ่งแยกหน้ าที:ระหว่างการกํากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริ ษัทกับการบริ หารงานได้ อย่างชัดเจน
สําหรับฝ่ ายจัดการบริ ษัทได้ รับมอบหมายอํานาจหน้ าที:ให้ ดําเนินงานภายใต้ นโยบายต่างๆ ที:กําหนดไว้
รับผิดชอบผลการดําเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้ จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที:คณะกรรมการอนุมัติใน
แผนงานประจําปี ดําเนินการตามนโยบายด้ านบุคคล แก้ ไขปั ญหาหรื อความขัดแย้ งที:มีผลกระทบต่อองค์กร และ
ดํารงไว้ ซงึ: การสือ: สารที:มีประสิทธิภาพต่อผู้มีสว่ นเกี:ยวข้ อง
5.6 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 ได้ กําหนดจํานวนปี ที:ดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด กล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครังW
ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ:งในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที:สดุ กับส่วนหนึ:งในสาม ทังนี
W Wกรรมการบริ ษัทที:จะต้ องออกจากตําแหน่งนันให้
W พิจารณา
จากกรรมการบริ ษัทที:อยู่ในตําแหน่งนานที:สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ:งปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
W Wนจํานวน
12 คน แต่ละคนจะดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษัทที:ออกไปนันอาจได้
W
รับเลือกตังให้
W
ดํารงตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ:งได้ มีการใช้ แนวทางปฏิบตั ินี Wสําหรับกรรมการอิสระด้ วย โดยหากกรรมการอิสระคนใดมี
วาระการดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี (3 วาระ) หรื อหากได้ รับเลือกตังกลั
W บเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ:งจะมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี ในปี ที:ครบรอบออกตามวาระครังW ถัดไป จะมีการแจ้ งให้ ที:ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ทราบ พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการเพื:อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้ วย
5.7 นโยบายการดํารงตําแหน่ งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
5.7.1. การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที'กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนที:กรรมการบริ ษัท
จะไปดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ ในคู่มือกรรมการบริ ษัท เพื:อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์สงู สุดในการที:
กรรมการบริ ษัทสามารถอุทิศเวลาสําหรั บการปฏิบัติหน้ าที:ไ ด้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ กล่าวคือ ให้
กรรมการบริ ษัทดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื:นรวมไม่เกิน 4 บริ ษัท
5.7.2. นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหาร
บริ ษัทได้ ใช้ นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื: องการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกบริ ษัทของผู้บริ หารของ
เอสซีจี โดยกําหนดให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทสามารถเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื:น
ที:ไม่ใช่บริ ษัทในเอสซีจีหรื อใช้ เวลาของบริ ษัททํางานในสถาบันภายนอกได้ ใน 3 กรณี ดังนี W
1) การเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ:งไม่ได้ ตงขึ
ั W Wนเพื:อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง
และเป็ นการให้ ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึง: จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
2) การเข้ าร่ ว มเป็ นกรรมการในองค์ ก รของเอกชนที: ตังW ขึ นW เพื: อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม เช่ น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้ าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
3) การเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที:ตงขึ
ั W Wนเพื:อการค้ าและไม่ขดั กับผลประโยชน์ของ
บริ ษัทและไม่ใช้ เวลาอันจะเป็ นผลเสียแก่บริ ษัท
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โดยได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิกรณีกรรมการผู้จัดการไปดํารงตําแหน่งในบริ ษัทอื:นหรื อ
สถาบันภายนอก โดยต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน และในกรณีของพนักงานระดับจัดการให้
เสนอขออนุมัติตามอํานาจดําเนิ นการของบริ ษั ท โดยให้ พิจารณาตามเจตนารมณ์ ของบริ ษัทที: มุ่งให้
พนักงานทุม่ เทและตังใจทํ
W างาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทํางานให้ บริ ษัทอย่างเต็มที: รวมทังปฏิ
W บตั ิตาม
แนวจรรยาบรรณเรื: องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทที:พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใด
อย่างหนึ:งที:เป็ น หรื ออาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ทังนี
W Wการพิจารณาอนุมตั ิให้ พนักงาน
เป็ นกรรมการหรื อใช้ เวลาของบริ ษัททํางานให้ แก่สถาบัน/บริ ษัทภายนอก เป็ นดุลยพินิจของบริ ษัทที:จะ
พิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นกรณีๆ ไป ซึ:งบริ ษัทได้ สื:อสารให้ พนักงานจัดการที:เกี:ยวข้ องทราบ
โดยทัว: ถึงกันด้ วยแล้ ว
5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้
5.8.1 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะอนุ กรรมการชุ ดต่ างๆ และ
กรรมการผู้จัดการ
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ หาร กําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและทบทวนผลการ
ปฏิบตั ิหน้ าที:ของคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละหนึ:งครังW เป็ นปี แรก โดยแบ่งการประเมินออกเป็ น
สองแบบเช่ น เดี ย วกับ การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบ คื อ 1) การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
W
(As a Whole) และ 2) การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึง: ผลการประเมินนันW คณะกรรมการบริ ษัทได้ วิเคราะห์และ
หาข้ อ สรุ ปเพื:อ นําไปปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานและเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถของ
กรรมการบริ ษัทต่อไป
โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
W
(As a Whole) และการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self-Assessment) นันW ประกอบด้ วย 8 หัวข้ อหลัก ได้ แก่
1. ความรู้ ความเข้ าใจบทบาทหน้ าที:ในฐานะกรรมการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับที:ออก
โดยหน่วยงานหรื อสถาบันต่างๆ เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรั พย์ ฯ หรื อสภาวิชาชี พบัญชี ของ
กรรมการ
2. การกําหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy setting and policy making)
3. การปฏิบตั ิหน้ าที:ของกรรมการ/คณะกรรมการ
4. การติดตามรายงานและผลการดําเนินงานด้ านการเงิน (Financial reporting)
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จดั การ
7. การพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จดั การ

หน้ าที: 74

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 บริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้ าที:ของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยแบ่งการประเมินออกเป็ นสองแบบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบทังคณะ
W
(As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
(Self-Assessment) ซึ:งผลการประเมินนันW คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้
วิ เ คราะห์ แ ละหาข้ อสรุ ป เพื: อ กํ า หนดมาตรการในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป โดยมีการจัดกลุม่ หัวข้ อการประเมิน 6 หัวข้ อ ดังนี W
1. โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บทบาทหน้ าที:และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การปฏิบตั ิหน้ าที: และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สรุปความเห็นโดยรวม
5. การปฏิบตั ิงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบ
สําหรับกระบวนการในการประเมินผลนันW หลังจากที:คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวน
แบบประเมินฯซึง: ดําเนินการเป็ นประจําทุกปี แล้ วนันW หน่วยงานเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ส่งแบบประเมิน
ให้ กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนันเลขานุ
W
การบริ ษัทจะสรุ ปผลและนําเสนอผลประเมิน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท เพื:อทราบ เพื:อหามาตรการในการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
นอกจากนี Wในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่วมประชุมเพื:อปรึกษาหารื อกันอย่างอิสระถึงข้ อมูลที:มีสาระสําคัญในการจัดทํางบการเงินและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที:เป็ นไปตามมาตรฐานและเป็ นประโยชน์ กับผู้ใช้ งบการเงิน รวมทังรั
W บทราบรายงาน
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยของกรรมการและผู้บริ หารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ:มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับ ที: 4) พ.ศ. 2551 ตามที: ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในแนวปฏิ บัติ แ ละแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที:
กําหนดให้ กรรมการผู้จดั การรายงานผลการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบปี ละครังW โดยในปี 2561 กรรมการผู้จดั การรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์ใดที:เข้ าข่ายดังกล่าว
ส่งผลให้ การจัดทํางบการเงิ นของบริ ษัทแสดงฐานะการเงิ น ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิ นสด
ถูกต้ องตามควร (True and Fair) ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความ
เชื:อถือได้ โปร่งใส โดยผู้สอบบัญชีก็มีความเป็ นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

หน้ าที: 75

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหา
ค่า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล อย่ า งน้ อ ยปี ละหนึ:ง ครั งW โดยแบ่ง การประเมิ น ออกเป็ นสองแบบ
เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
W
(As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
(Self-Assessment) ซึง: ผลการประเมินนันW คณะกรรมการบริ ษัทได้ วิเคราะห์และหาข้ อสรุ ปเพื:อกําหนด
มาตรการในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ต่อไป โดยการประเมินผลนันW ประกอบด้ วย 6 หัวข้ อหลัก ได้ แก่
1. ความพร้ อมของกรรมการ
2. การปฏิบตั ิหน้ าที:ตามขอบเขตอํานาจหน้ าที:ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. การประชุม
4. การดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. สรุปความเห็นโดยรวม
6. การปฏิบตั ิงานของเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
อนึ: ง สํ า หรั บ กระบวนการในการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการสรรหา ค่า ตอบแทนและบรรษั ทภิ บาลนันW คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลจะพิจารณาทังแบบประเมิ
W
นผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (รวมทังแบบประเมิ
W
นผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ)
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื:อพิจารณา หลังจากนันเลขานุ
W
การคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัท
จะสรุ ป ผลและนํ าเสนอผลประเมิน ต่อ คณะกรรมการสรรหา ค่า ตอบแทนและบรรษั ทภิ บ าล และ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื:อทราบ รวมทังเพื
W :อหามาตรการในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทํางานของ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทังกรรมการผู
W
้ จดั การต่อไป
ทังนี
W Wสําหรับปี 2561 ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ในทุกหัวข้ อสูงกว่าเกณฑ์ที:กําหนดที:ร้อยละ 90 สรุปได้ ดงั นี W

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทัง> คณะ
(As a Whole)
(ร้ อยละ)
97.06
95.33
98.33
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ผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
(Self-Assessment)
(ร้ อยละ)
97.18
95.33
98.73

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
การประเมินผลกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
โดยกรรมการบริ ษัททังW 11 คน (ยกเว้ นกรรมการผู้จดั การ) เป็ นผู้ประเมิน เพื:อให้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงสําหรับการพิจารณาเสนอการขึ Wนค่าจ้ างและการ
จ่ายเงิ นรางวัลของกรรมการผู้จัดการ โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จัดการนันW
ประกอบด้ วย 2 หัวข้ อหลัก คือ การบริ หารและความเป็ นผู้นํา (Managerial Leadership) ในด้ านต่างๆ
ได้ แก่ ด้ านธุรกิจ ด้ านการบุคคล ด้ านสังคมและด้ านบรรษัทภิบาล รวมทังการพั
W
ฒนาตนเองและวิชาชีพ
(Development: Personal and Professional) นอกจากนันได้
W ให้ กรรมการบริ ษัทเสนอแนวทางที:
ต้ องการให้ กรรมการผู้จัดการดําเนินการในอนาคต เพื:อให้ กรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิ จและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริ ษัท
ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทรวม 4 คน (รวมกรรมการผู้จดั การ) ที:ได้ รับจากบริ ษัทใน
รูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี Wยงชีพที:บริ ษัทสมทบให้ ผ้ บู ริ หาร
ในฐานะพนักงานของบริ ษัทและอื:นๆ รวมเป็ นเงินทังสิ
W Wน 23,678,333 บาท
5.8.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ มีการจัดกิจกรรมที:จะช่วยเพิ:มพูนความรู้ ที:เกี:ยวข้ องกับหน้ าที:และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงอย่างต่อเนื:อง โดยได้ สง่ เสริ มและสนับสนุนให้ มีการ
เข้ าร่วมสัมมนาหลักสูตรที:เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที: รวมทังพบปะแลกเปลี
W
:ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังผู
W ้ สอบบัญชีของบริ ษัทอยู่เสมอ โดยหลักสูตรที:เข้ าร่ วมเป็ นหลักสูตรที:จดั โดย
หน่วยงานกํากับดูแลของรัฐหรื อองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริ ษัทของสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทยที: ก.ล.ต. กําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนต้ องผ่านการอบรมอย่างน้ อยหนึ:งหลักสูตร ซึ:ง
ได้ แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit
Committee Program (ACP) โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ทังนี
W Wเพื:อนํา
ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

หน้ าที: 77

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

การเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที'จัดโดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรม

รายชื'อกรรมการบริษัท
1. นายนิธิ

ภัทรโชค

2. นางไขศรี

เนื:องสิกขาเพียร

Finance for
Non-Finance
Director
(FND)

Director
Accreditation
Program
(DAP)

DCP 106/2008 ACP 24/2008
DAP 2004

5. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล

ลิขิตสัจจากุล

Financial
Statements
for Directors
(FSD)

Driving
Company
Success with IT
Governance
(ITG)

FND 21/2005

FSD 21/2013

Role of the
Chairman
Program
(RCP)

Role of the
Compensation
Committee
Program
(RCC)

RCP 30/2013

RCC 16/2013

ITG 5/2017

DCP 84/2007

RCP 24/2010
FSD 21/2013

ITG 2/2016

DAP 38/2005
DAP 6/2003

DCP 106/2008 ACP 24/2008

RNG 8/2016

DCP 42/2004

RNG 3/2012

ACP 6/2005

DCP 229/2016

10. นางสาววรัญTู โอปนายิกลุ
11. นายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ

RNG 8/2016

DCP 162/2012 ACP 45/2013

7. นายบุญเชื Wอ พลสิงขร
9. นายผดุง

Role of the
Nomination/
Governance
Committee
(RNG)

DCP 0/2000

4. นายเชาวลิต เอกบุตร

8. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

Audit
Committee
Program
(ACP)

DAP 140/2017

3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

6. นางนันทสิริ อัสสกุล

Director
Certification
Program
(DCP)

DCP 220/2016

12. นายนําพล มลิชยั
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นอกจากนี Wผู้ดแู ลงานตรวจสอบและผู้ดแู ลงานนโยบายและมาตรฐานบัญชีของบริ ษัทได้ ร่วมกันสรุ ป
สาระสําคัญเรื: องการเปลี:ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชี ที:อาจมีผลกระทบต่อ
บริ ษั ท ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ:ง ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื: อ งดัง กล่า วให้
คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําทุกไตรมาส รวมทังกฎเกณฑ์
W
และข้ อกําหนดที:เกี:ยวกับบริ ษัท
จดทะเบียนที:กรรมการควรทราบ ข้ อแนะนําเพื:อป้องกันความผิดพลาด การกํ ากับดูแลกิ จการ การ
บริ หารความเสี:ยง มาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน และกรณีศึกษาต่างๆ เรื: องการกระทําทุจริ ตของบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น
สํา หรั บ ด้ า นการสนับ สนุน การปฏิ บัติ ห น้ า ที: ข องคณะกรรมการบริ ษั ท นันW บริ ษั ท มี เ ลขานุก าร
คณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัททําหน้ าที:ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการ
บริ ษัท และมีหน่วยงานเลขานุการบริ ษัททําหน้ าที:ดูแลประสานงานด้ านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที:
เกี:ยวข้ อง รวมทังดู
W แลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัทการดําเนินการประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตาม
มติคณะกรรมการบริ ษัท โดยอ้ างอิงจากคูม่ ือกรรมการบริ ษัทซึง: รวบรวมสรุ ปกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎบัตร
ที:เกี:ยวข้ องกับกรรมการบริ ษัทตลอดจนแนวปฏิบตั ิต่างๆ เพื:อให้ กรรมการรับทราบบทบาทหน้ าที:และ
แนวปฏิบตั ิในตําแหน่งหน้ าที:ของกรรมการทังหมด
W
โดยคู่มือดังกล่าวนี Wได้ มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื:อง
เพื:อให้ ถ้อยคําและรู ปแบบการแสดงเนื Wอหามีความกระชับสามารถอ่านและทําความเข้ าใจได้ ง่ายขึ Wน
และเพื:อแก้ ไขและเพิ:มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ เป็ นไปตามหลักที:บงั คับใช้ อยู่ในปั จจุบนั ประกอบกับ
คูม่ ือกรรมการอิสระที:รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้ วย
5.8.3 การเตรียมความพร้ อมสําหรับการเป็ นกรรมการบริษัท
ในกรณีที:มีกรรมการที:ได้ รับการเลือกตังรายใหม่
W
บริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิเกี:ยวกับการเตรี ยมความพร้ อม
ในการปฏิบตั ิหน้ าที:กรรมการบริ ษัท (Director Induction Program) เพื:อให้ กรรมการที:เข้ ารับตําแหน่ง
สามารถปฏิบัติหน้ าที:ได้ อย่างเร็ ว ที:ส ุด โดยมีเ ลขานุก ารคณะกรรมการและเลขานุก ารบริ ษั ท เป็ น
ผู้ประสานงานในเรื: องรวบรวมข้ อมูลที:จําเป็ นเกี:ยวกับกรรมการเพื:อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้ มี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายในเรื: องที:เกี:ยวข้ องกับกรรมการรวมทังการจั
W
ดส่งข้ อมูลที:สําคัญและจําเป็ นใน
การปฏิบตั ิหน้ าที:เกี:ยวกับกรรมการบริ ษัท เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท คู่มือกรรมการ หนังสือ
บริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับบริ ษัทสรุ ปผลการดําเนินงานเพื:อให้ กรรมการมีข้อมูลอ้ างอิงและสามารถ
สืบค้ นได้ ในเบื Wองต้ น
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9.2 คณะอนุกรรมการชุดต่ างๆ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
W
กรรมการชุดต่างๆ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ หาร เพื:อปฏิบตั ิ
หน้ าที:เฉพาะเรื: องและเสนอเรื: องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ โดยได้ จดั ให้ มีกฎบัตรสําหรับคณะอนุกรรมการเพื:อกําหนดหน้ าที:และความรับผิดชอบและได้ เปิ ดเผยกฎบัตร
ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย ดังรายละเอียดต่อไปนี W

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

นายนิธิ
นางไขศรี
นายชีระพงษ์
นายเชาวลิต
นายฐัติพงศ์
นางนันทสิริ
นายบุญเชื Wอ
นายประวิตร
นายผดุง
นางสาววรัญTู
นายสุรศักดิB
นายนําพล

ภัทรโชค
เนื:องสิกขาเพียร
กัมพลพันธ์
เอกบุตร
เกสรกุล
อัสสกุล
พลสิงขร
นิลสุวรรณากุล
ลิขิตสัจจากุล
โอปนายิกลุ
ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
มลิชยั

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
-
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กรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
-

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน ดังนี W
1. นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล * ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางไขศรี
เนื:องสิกขาเพียร กรรมการตรวจสอบ
3. นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญเชื Wอ
พลสิงขร
กรรมการตรวจสอบ
* เป็ นกรรมการตรวจสอบที:มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
ให้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทของตน
โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทังนี
W Wเมื:อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับการ
พิจารณาแต่งตังให้
W ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้ าที'ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที'ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)
ให้ กรรมการตรวจสอบมีหน้ าที'ดังต่ อไปนี >
1. ตรวจสอบให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงินให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจัดทําและ
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที:ถกู ต้ องครบถ้ วน มีความโปร่งใสและเชื:อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทังการพิ
W
จารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที:มีการเปลีย: นแปลง และการ
เลือกใช้ นโยบายการบัญชีให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบรายการที:เกี:ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ:งสินทรั พย์ หรื อรายการที:อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ประเมินระบบการบริ หารความเสี:ยงและกระตุ้นให้ บริ ษัทมีการบริ หารความเสี:ยงอย่างเป็ นสากล สามารถบ่งชี Wถึง
ความเสีย: งที:สาํ คัญ มีดชั นีชี Wวัดที:เหมาะสม จัดการความเสีย: งอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบความถูกต้ องและ
ประสิทธิ ผลของกระบวนการทํางาน การบริ หารความเสี:ยง การควบคุม กํ ากับดูแลและการรักษาความมัน: คง
ปลอดภัยของข้ อมูล และระบบเครื อข่ายสือ: สารที:มีประสิทธิผล สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล
4. ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริ มและสร้ างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี:ยง การควบคุม
ภายใน การสร้ างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ รวมทังทบทวนการประเมิ
W
นแบบประเมินตนเองเกี:ยวกับ
มาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ สอดคล้ องตามแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลต่างๆ ได้ แก่ แนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
5. สอบทานกระบวนการปฏิบตั ิงานเพื:อให้ เป็ นไปตามกระบวนการกํากับดูแลที:ดี
6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายอื:นๆ ที:เกี:ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
7. ประเมินระบบการควบคุมภายในเพื:อช่วยให้ กิจกรรมทางธุรกิ จที:สาํ คัญของบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ที:เหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายที:เป็ นสาระสําคัญ มีการประเมินภาพรวมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ COSO 2013
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8. ตรวจสอบการทุจริ ตและข้ อร้ องเรี ยนเพื:อให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อกําหนดของกฎหมาย และกําหนดแนวทางการ
แก้ ไขและป้องกันการทุจริ ต
9. กําหนดและพัฒนาระบบเชิงป้องกันและวิธีการตรวจสอบ เพื:อส่งเสริ มการดําเนินงานของบริ ษัทในแนวทางเชิง
ป้องกันให้ เกิดประโยชน์และเพิ:มคุณค่าแก่องค์ กรยิ:งขึ Wน โดยสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตามข้ อบังคับ ระเบียบของบริ ษัท รวมทังกฎหมายว่
W
าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื:นๆ
10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื:อแต่งตังผู
W ้ สอบบัญชีของบริ ษัทและค่าตอบแทน รวมทังประสานงานกั
W
บ
ผู้สอบบัญชีเพื:อแลกเปลีย: นข้ อมูลที:เกี:ยวข้ องกับการตรวจสอบ และประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังW
11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาและลงนาม เพื:อเปิ ดเผยใน
รายงานประจําปี ของบริ ษัท
12. จัดทํางบประมาณและกําลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตั ิ
13. จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
14. ผู้ดแู ลงานตรวจสอบมีหน้ าที:แสวงหาความเห็นที:เป็ นอิสระจากที:ปรึ กษาทางวิชาชีพอื:นได้ ในกรณีที:มีความจําเป็ น
เพื:อประโยชน์ในการพิจารณาให้ ความเห็นต่อการดําเนินการต่างๆ ของบริ ษัทโดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
15. ปฏิบตั ิการอื:นใดตามที:กฎหมายกําหนด หรื อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้ าที: ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรี ยกสัง: การให้ ฝ่ายจัดการ
หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที:เกี:ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารตามที:เห็นว่าเกี:ยวข้ อง
จําเป็ น รวมทังแสวงหาความเห็
W
นที:เป็ นอิสระจากที:ปรึกษาทางวิชาชีพอื:นใดเมื:อเห็นว่าจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตอํานาจหน้ าที:และความรับผิดชอบตามคําสัง: ของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียและบุคคลทัว: ไป
2. คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีจํานวน 3 คน ประกอบด้ วย กรรมการอิสระ จํานวน 2 คน
ซึ:งมากกว่าครึ: งหนึ:งของจํานวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทังหมด
W
และกรรมการทุกคนไม่เป็ น
ผู้บริ หารของบริ ษัท ดังรายชื:อต่อไปนี W
1. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (กรรมการอิ สระ)
2. นายบุญเชื Wอ
พลสิงขร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (กรรมการอิ สระ)
3. นายนิธิ
ภัทรโชค
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ให้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษั ทภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ é ปี ตามวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทังนี
W Wเมื:อครบกําหนด
ออกตามวาระก็อาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
W ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้

หน้ าที: 82

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
อํา นาจหน้ าที' ข องคณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทนและบรรษั ท ภิบ าล
คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล)

(ตามที' ป รากฏในกฎบั ต ร

ให้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้ าที:ดงั ต่อไปนี W
ด้ านการสรรหา
1. พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังการมี
W
ผลประโยชน์ขดั แย้ งที:อาจเกิดขึ Wนในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที:
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทในกรณีที:มีเหตุการณ์ การเปลี:ยนแปลงที:
เกี:ยวข้ องกับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท
3. รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครังW หลังมีการประชุมอย่างสมํ:าเสมอ
4. กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที:จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริ ษัทเพื:อ
แทนกรรมการที:ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที:มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทังในด้
W านทักษะ ประสบการณ์
และความสามารถเฉพาะด้ าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัททดแทนกรรมการที:ครบวาระหรื อ
กรณีอื:นๆ เพื:อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที:ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
6. พิจ ารณาทบทวนและเสนอแนะหากมี การเปลี:ยนแปลงใดๆ เกี: ยวกับ ข้ อ บังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื:อขออนุมตั ิปรับปรุงให้ เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
7. ปฏิบตั ิหน้ าที:ในเรื: องอื:นๆ ตามที:คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านค่ าตอบแทน
1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที:
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังW ซึง: รวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี Wยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หาร (Management Incentive) รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจําปี
โดยให้ สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารเป็ นรายบุคคล ในกรณี ที:
เห็นสมควรให้ วา่ จ้ างบริ ษัทที:ปรึกษาเพื:อให้ คําแนะนําการดําเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ เพื:อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ Wนค่าจ้ าง การเปลี:ยนแปลงค่าจ้ างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจําปี ของพนักงาน
จัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี:ยนแปลงและแนวโน้ มในเรื: องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทังผู
W ้ บริ หารอย่างสมํ:าเสมอเพื:อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนชันนํ
W าอื:นๆ ที:มีการ
ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื:อให้ บริ ษัท รักษาความเป็ นผู้นําในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนันๆ
W และเพื:อเป็ นการ
สร้ างแรงจูงใจในการบริ หารงานให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
7. รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครังW หลังมีการประชุมอย่างสมํ:าเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที:ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบ
9. พิจ ารณาทบทวนและเสนอแนะหากมี ก ารเปลี:ย นแปลงใดๆ เกี: ย วกับ ข้ อ บัง คับ (Charter) ของการพิ จ ารณา
หน้ าที: 83
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ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื:อขออนุมตั ิปรับปรุงให้ เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
10. ปฏิบตั ิหน้ าที:อื:นๆ ตามที:คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านบรรษัทภิบาล
1. กําหนดขอบเขตและนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทเพื:อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทังให้
W คําแนะนําแก่คณะกรรมการ
บริ ษัทในเรื: องที:เกี:ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทังติ
W ดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะจัดการ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทให้ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิ
ในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื:อให้ มีการพิจารณาปรับปรุงให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื:อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณา
ทบทวนเป็ นประจําทุกปี รวมทังติ
W ดตามและสรุ ปผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเพื:อนําไปปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและเสริ มสร้ างความรู้ความสามารถของกรรมการบริ ษัท
5. รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครังW หลังมีการประชุมอย่างสมํ:าเสมอ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื: องโครงสร้ าง หน้ าที:และความรับผิดชอบ รวมทังแนวปฏิ
W
บตั ิ
ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุก รรมการ พิจ ารณาทบทวนและเสนอแนะหากมี การเปลี:ยนแปลงใดๆ
เกี:ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื:อให้ มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
7. จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็ นประจําทุกปี ทังแบบ
W
โดยรวมทังคณะ
W
(As a Whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment)
8. ปฏิบตั ิหน้ าที:ในเรื: องอื:นๆ ตามที:คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอํานาจหน้ าที:ให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีอํานาจเรี ยก
สัง: การให้ ฝ่ายจัดการ หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที:เกี:ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที:
เห็ น ว่ า เกี: ย วข้ องจํ า เป็ น นอกจากนันW ในการปฏิ บัติ ห น้ าที: ภ ายใต้ ขอบเขตอํ า นาจหน้ าที: ข องข้ อบั ง คับ ฉบับ นี W
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลอาจขอคําปรึ กษาจากที:ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี:ยวชาญใน
วิชาชีพอื:นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื: องค่าใช้ จ่ายทังหมด
W
3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน 3 คน ดังนี W
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสุรศักดิB ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ กรรมการบริ หาร
3. นายนําพล
มลิชยั
กรรมการบริ หาร
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริหาร
ให้ กรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทของตน โดย
ครบรอบออกตามวาระในวันประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นประจํ า ปี ทังW นี เW มื: อครบกํ าหนดออกตามวาระก็ อาจได้ รับ การ
พิจารณาแต่งตังให้
W ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
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อํานาจหน้ าที'ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าที:และความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการกิจการต่างๆ ของบริ ษัทตามที:
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย โดยให้ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริ ษัท มีอํานาจดําเนินการภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท อํานาจดําเนินการของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังW
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที:ดี
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง> กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1) กรรมการอิสระ
บริ ษัทมีกรรมการที:มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัท ซึ:งมีความเข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน จํานวน 6 คน มากกว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพที:มีมลู ค่าเกินกว่าที:กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที:ออกใหม่ และไม่มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ซึ:งมี
หน้ าที:ตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที:เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรื อ
คัดค้ านการตัดสินใจที:ไม่เป็ นธรรมหรื อไม่โปร่ งใสของบริ ษัท ซึ:งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ รวมทั Wงกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดและเปิ ดเผยนโยบายด้ านการทํารายการที:
เกี:ยวโยงกัน เพื:อให้ มนั: ใจได้ วา่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์สงู สุด ดังรายชื:อต่อไปนี W
กรรมการอิสระของบริษัท
1. นางไขศรี
เนื:องสิกขาเพียร
2. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
3. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
4. นายบุญเชื Wอ พลสิงขร
5. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
6. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็ นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
โดยต้ องเป็ นกรรมการที:มีคณ
ุ สมบัติตามที:คณะกรรมการบริ ษัทเมื:อวันที: 1 สิงหาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ ดงั นี W
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที:มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
W
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
W Wให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที:เกี:ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนันๆ
W ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้ าง พนักงาน ที:ปรึกษาที:ได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี )
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที:เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี:น้องและบุตร รวมทังคู
W ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื:น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อ
บุคคลที:จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทในลักษณะที:อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่าง
อิสระ หรื อไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที:มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที:มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท
(เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี W
4.1 รายการทางการค้ าที:กระทําเป็ นปกติเพื:อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการ
เกี:ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
4.2 การให้ ห รื อ รั บความช่ วยเหลือ ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ูยืม คําW ประกัน การให้ สิน ทรั พ ย์ เ ป็ น
หลักประกันหนี Wสิน รวมถึงพฤติการณ์อื:นทํานองเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี หรื อผู้ถือหุ้นที:มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ:ง
มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
สังกัดอยู่ (เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี )
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ เช่น ที:ปรึ กษากฎหมาย ที:ปรึ กษาทางการเงิน ที:ได้ รับค่าบริ การ
วิชาชีพเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี หรื อไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที:มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันW (เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี )
7. ไม่เป็ นกรรมการที:เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ:งเป็ นผู้เกี:ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที:มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที:มีนยั
ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้ าง พนักงาน ที:ปรึ กษาที:รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1
ของจํานวนหุ้นที:มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
W
ษัทที:ประกอบกิจการเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการเพื:อตัดสินใจได้ อย่างเป็ นอิสระ
10. ให้ ความเห็นเกี:ยวกับการดําเนินงานได้ อย่างเป็ นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าได้ กระทําความผิดในธุรกรรมเกี:ยวกับการซื Wอขายหลักทรัพย์ที:ไม่เป็ นธรรม หรื อการ
บริ ห ารงานที: มีล ักษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อ ฉลหรื อ ทุจ ริ ต ตามกฎหมายทังW กฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ
14. หากมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที:อาจมีความขัดแย้ ง โดยเป็ นการ
ตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที:ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที:มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน
ในปี 2561 กรรมการอิสระของบริ ษัททังW 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพที:มีมลู ค่า
เกินกว่าหลักเกณฑ์ที:กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที:ออกใหม่
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2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงแนวทางการสรรหากรรมการ
แนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้ าที:สรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทแทนกรรมการบริ ษัทที:ครบกําหนดออกตามวาระหรื อในกรณีอื:นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื:อ
พิจารณาบุคคลที:จะได้ รับการเสนอชื:อเข้ ารับการเลือกตังจากที
W
:ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยได้ นําแนวทางในการสรรหา
กรรมการตามแนวทางบรรษั ทภิบาลของเอสซีจีและแนวทางการพิจารณากลัน: กรองผู้ได้ รับเสนอชื:อเป็ นกรรมการ
(ตามข้ อเสนอแนะของ IOD) ซึง: คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ ว ดังนี W
การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท (ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจี)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้ าที:สรรหากรรมการแทนกรรมการที:ครบรอบออกตาม
วาระหรื อกรณีอื:นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที:ประชุมผู้ถือหุ้นเพื:อลงมติแต่งตังW โดยคณะอนุกรรมการ
ชุดนี Wจะสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที:มีพื Wนฐานและความเชี:ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์
กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที:โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย รวมทังมี
W ความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
แนวทางการพิจารณากลั'นกรองผู้ได้ รับเสนอชื'อเป็ นกรรมการ (ตามข้ อเสนอแนะของ IOD)
ในการพิจารณากลัน: กรองรายชื:อผู้ที:จะได้ รับการเสนอชื:อเป็ นกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลควรกําหนดแนวทางที:จะใช้ ในการพิจารณา โดยควรคํานึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี W
1. คุณลักษณะที'ต้องการในกรรมการแต่ ละคน
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของ
ผู้ที:จะคัดเลือกเพื:อเสนอชื:อเป็ นกรรมการในด้ านต่างๆ เช่น
- ความมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล
- ความมีวฒ
ุ ิภาวะและความมัน: คง เป็ นผู้รับฟั งที:ดีและกล้ าแสดงความคิดเห็นที:แตกต่างและเป็ นอิสระ
- ยึดมัน: ในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี:ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื:นๆ ที:คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความสําคัญ
2. ความรู้ความชํานาญที'ต้องการให้ มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรพิจารณากํ าหนดองค์ประกอบของความรู้ ความ
ชํานาญเฉพาะด้ านที:จําเป็ นต้ องมีในคณะกรรมการ เพื:อให้ คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ์ และนโยบาย
รวมทังกํ
W ากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ได้ อย่างมีประสิทธิผล
3. ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลยังอาจพิจารณากําหนดแนวทางเกี:ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื:นๆ ของกรรมการทังคณะ
W
เช่น การมาจากกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ และพื Wนฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ รวมทังความรู
W
้ และความชํานาญที:
จําเป็ นสําหรับคณะกรรมการ เช่น
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- ความรู้ ความชํานาญในการบริ หารจัดการเชิงมหภาค (Macro-Management) เช่น ความรู้ และความ
เชี:ยวชาญเกี:ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้ างโดยเฉพาะอย่างยิ:งอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื Wองเซรามิก
การตลาดและการขาย การบริ หารจัดการโลจิสติกส์
- ความรู้ ประสบการณ์ หรื อความชํานาญเฉพาะด้ าน (Specific Knowledge, Experience or Expertise)
เช่น ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน การบริ หารงานบุคคล
- ความรู้ ความชํานาญ หรื อประสบการณ์ ด้านบรรษั ทภิบาลหรื อการกํ ากับดูแลกิจการที:ดี (Corporate
Governance) ทังด้
W านการกํากับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิที:
เกี:ยวข้ อง (CG Policy and Guidance) และการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder
Engangement)
3) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที'จะแต่ งตัง> เป็ นกรรมการ
การเสนอชื: อ บุค คลให้ ที: ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เลื อ กตังW เป็ นกรรมการแทนกรรมการที: ค รบกํ า หนดออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็ นผู้สรรหาเพื:อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาก่อน
เสนอที:ป ระชุมผู้ถื อหุ้น และเป็ นสิทธิ ของผู้ถื อหุ้น ทุกรายอย่างเท่า เทีย มกัน ที:จ ะเสนอชื: อบุค คลอื: น อํ านาจในการ
พิจารณาเลือกผู้ใดเป็ นกรรมการนันW เป็ นอํานาจของผู้ถือหุ้น โดยข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 ได้ กําหนดไว้ ดงั นี W
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง: มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง: หุ้นต่อเสียงหนึง:
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที:มีอยู่ทงหมดตาม
ัW
1. เลือกตังบุ
W คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง: ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้รับเลือกตังเป็
W นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที:พึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
W
งW นันW ในกรณีที:บคุ คลซึง: ได้ รับการเลือกตังในลํ
W าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนที:จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
W
งW นันW ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี Wขาด
4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที:จะเข้ ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริ หารที:สําคัญทุกระดับให้ เป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส เพื:อให้ มนั: ใจว่าบริ ษัทได้ ผ้ บู ริ หารที:มีความเป็ นมืออาชีพและบริ หารได้ โดยเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรื อรายอื:นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็ นผู้จดั ทําแผนสืบทอดตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร เพื:อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา ทังนี
W W
กระบวนการสรรหาผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทเริ: มจากการคัดเลือกผู้ที:เป็ นคนเก่งและดีเข้ ามาร่ วมงาน และมุ่งเน้ นรับ
คนรุ่ นใหม่ที:มีความรู้ ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้ างความพร้ อมให้ ทกุ คนมีโอกาสเติบโตก้ าวหน้ า
ขึ Wนสูร่ ะดับ ผู้บริ หารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขันตอนการประเมิ
W
นพนักงานที:มีศกั ยภาพสูง (High
Potential) ซึ:งทุกคนจะได้ รับการพัฒนาตามแผนที:วางไว้ เป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการ
มอบหมายงานที:ท้าทาย รวมทังหมุ
W นเวียนงาน เพื:อพัฒนาทักษะ การเป็ นผู้นําและความรอบรู้ ในงานทุกด้ าน ซึ:งการ
เตรี ยมบุคลากรดังกล่าวนี Wสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิของเอสซีจีและได้ ดําเนินการกับพนักงานทุกระดับให้ มีความพร้ อม
ในการทดแทนกรณีที:มีตําแหน่งงานว่างลง

หน้ าที: 88

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
9.4 การดูแลเรื'องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสําคัญเรื: องการดูแลเรื: องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทที:ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อข้ อมูลที:
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื:อแสวงหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื:นในทางมิชอบ โดยได้ จัดทํา
นโยบายการจัดการข้ อมูลภายในที:มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทังจั
W ดทําแนวปฏิบตั ิการจัดการ
ข้ อมูลภายในที:มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) และกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดระยะเวลาห้ าม
คณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที:เกี:ยวข้ องกับข้ อมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื Wอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
(Blackout Period) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง: สอดคล้ องกับแนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนอื:นๆ
โดยได้ เปิ ดเผยรายละเอียดเรื: องนี Wไว้ ในหมวดที: 2 เรื: องการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ ว
ในปี 2561 ที:ผา่ นมา ไม่ปรากฏการกระทําความผิดของกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และพนักงานที:เกี:ยวข้ องกับการใช้
ข้ อมูลภายในแต่อย่างใด
9.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทจ่ายค่าสอบบัญชีให้ บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (เคพีเอ็มจี) ซึ:งเป็ นสํานักงานสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดต่อไปนี W
หน่วย : บาท
รายการ

ค่ าสอบบัญชี (ตัง> แต่ วนั ที'นายทะเบียนรับจดทะเบียน
การควบบริษัทถึงวันที' 31 ธันวาคม 2561)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี
(สิ งหาคม-ธันวาคม 2561)
- งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,250,000 บาท
- งบการเงินรวม
105,000 บาท

1,355,000

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที: 3/2561
- งบการเงินเฉพาะกิจการ 179,000 บาท
- งบการเงินรวม
15,000 บาท

194,000

ค่าสอบทานงบการเงินเพื:อใช้ เปรียบเทียบ*

1,200,000

ค่าตรวจสอบข้ อมูลครังW แรกที:มกี ารควบบริษัท*

339,000

รวม

3,088,000

หมายเหตุ: *เป็ นการจ่ายเพียงครังW เดียว (One-Time Payment)
ทังW นี คW ่าสอบบัญชี ที:เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บ ริ การสอบบัญชี (Audit Service) เท่านันW ไม่มีก ารให้ บ ริ การอื: น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)
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9.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที'ดีในเรื'องอื'นๆ
บริ ษัทเริ: มนําหลักการ CG Code มาปฏิบตั ิใช้ ในปี 2561 ควบคูก่ บั หลักการ CG Principles 2555 โดยปี 2561 มีเรื: อง
ที:บริ ษัทยังไม่ได้ ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี W
1. ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
ปั จจุบันประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ:งมีการกํ าหนดบทบาทและหน้ าที:ของประธาน
กรรมการไว้ อย่างชัดเจนตามที:ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทลงวันที: 1 สิงหาคม 2561 โดยมุง่ เน้ นที:ประโยชน์
ของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ เป็ นสําคัญ
2. กําหนดจํานวนวาระที'จะดํารงตําแหน่ งติดต่ อกันได้ นานที'สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน
และกําหนดจํานวนวาระที:จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ นานที:สดุ ของอนุกรรมการ
ปั จจุบนั คณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตาม
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย
ความรู้ความชํานาญเฉพาะด้ านที:จําเป็ นต้ องมีในคณะกรรมการ เป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็ นกรรมการอิสระทัง> คณะ
ปั จจุบนั คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้ วย กรรมการจํานวน 3 คน เป็ นกรรมการ
อิสระ 2 คน ซึง: มากกว่าครึ:งหนึง: ของกรรมการทังคณะ
W
อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะมีการพิจารณาการเข้ าเป็ นกรรมการใน
คณะอนุกรรมชุดต่างๆ เป็ นประจําทุกปี โดยพิจารณาจากทังคุ
W ณสมบัติและความเหมาะสมตามที:กําหนดไว้ ในกฎบัตร
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ทังนี
W Wเรื: องที:บริ ษัทยังไม่ได้ ปฏิบตั ิสว่ นใหญ่เป็ นเรื: องเกี:ยวกับโครงสร้ างของคณะกรรมการ ซึ:งฝ่ ายจัดการจะเสนอเรื: อง
ดังกล่าวต่อที:ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื:อพิจารณาทบทวนเป็ นประจําทุกปี
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิตามหลักการ CG Principles 2555 ที:กําหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้ างต้ นควบคู่กบั CG Code
ทังW 8 หมวดแล้ ว บริ ษัทยังมีแนวปฏิบตั ิอื:นๆ ที:เกี:ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการที:ดีตามนโยบายของเอสซีจีซึ:งเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่โดยอ้ อม อธิบายได้ ดงั นี W
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คู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4
การที:บริ ษัทเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมัน: คงมาได้ ถึงปั จจุบนั เพราะมีอุดมการณ์ ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ:ง
คณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ ถือปฏิบตั ิและให้ ความสําคัญอย่างสมํ:าเสมอตลอดมา คือ
“ตัง> มั'นในความเป็ นธรรม มุ่งมั'นในความเป็ นเลิศ
เชื'อมั'นในคุณค่ าของคน ถือมั'นในความรับผิดชอบต่ อสังคม”
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ รวบรวมข้ อพึงปฏิบัติข องบริ ษั ทและของเอสซี จี เพื: อใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทํ า “คู่มื อ
จรรยาบรรณ” ขึ Wน เพื:อมุ่งหวังให้ ค่มู ือจรรยาบรรณนี Wเป็ นแนวทางปฏิบตั ิของพนักงานทุกคนได้ ศึกษาและทําความเข้ าใจ
ข้ อปฏิบตั ิตา่ งๆ โดยเฉพาะส่วนที:เกี:ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานของตนโดยตรง โดยได้ รวบรวมแนวปฏิบตั ิของแต่ละธุรกิจใน
เอสซีจีมาจัดหมวดหมู่เสริ มด้ วยตัวอย่างและกําหนดข้ อพึงปฏิบตั ิที:ชัดเจน เพื:อให้ เข้ าใจได้ ง่าย และสามารถนําไปใช้ ได้
สะดวกรวมทังกํ
W าหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที:แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี:ยวกับการทุจริต
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน (Whistleblowing
Policy) โดยมีคณะทํางานกําหนดนโยบายและให้ คําปรึกษาเกี:ยวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ซึ:งประกอบด้ วยผู้บริ หาร
ระดับสูงในหน่วยงานที:มีหน้ าที:ดูแลในเรื: องต่างๆ ที:เกี:ยวข้ องและหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที:ติดตามผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนให้ คําปรึกษาในเรื: องต่างๆ ที:เกี:ยวข้ องโดยได้ กําหนดช่องทางให้ พนักงานแสดงความคิดเห็นและตังคํ
W าถาม
ที:เกี:ยวข้ องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ภายในเรื: อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้ คําปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”
ทังนี
W W คูม่ ือจรรยาบรรณของบริ ษัทได้ มีการปรับปรุ ง และเพิ:มเติมหัวข้ อเรื: องแนวปฏิบตั ิและตัวอย่าง รวมทังเพิ
W :มนิยาม
ศัพท์ที:เกี:ยวข้ องในเรื: องนันๆ
W ให้ สื:อความหมายชัดเจนขึ Wน และสอดคล้ องกับข้ อกฎหมาย นโยบายบริ ษัท แนวปฏิบตั ิของ
สากลและสถานการณ์ปัจจุบนั เพื:อเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานตระหนักในเรื: องจรรยาบรรณ ฝ่ ายจัดการจึงได้ จดั ให้ มีการ
ให้ ความรู้ และส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณให้ แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับเน้ นการสร้ างจิตสํานึกให้ แก่พนักงาน
ตังแต่
W เริ: มเข้ างานโดยได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื:อให้ พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้ าใจและสามารถนําไปใช้ เป็ นหลักใน
การปฏิบตั ิงานอย่างเคร่ งครัด และเป็ นปั จจัยสําคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็ นประจําทุกปี รวมทังการได้
W
ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ:งเป็ นการจําลองเหตุการณ์ ต่างๆ ตาม
หัวข้ อที:กําหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานร่ วมตอบคําถามและแบ่งปั นประสบการณ์ ต่างๆ โดย
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื:องตังแต่
W ปี 2555 เพื:อสือ: สารให้ พนักงานสามารถเข้ าใจได้ ง่ายและนําไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานใน
ชีวิตประจําวัน โดยเผยแพร่ ในรู ปแบบจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคนและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจ โดยยึดมัน: ในความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี:ยวข้ องทุกฝ่ ายเพื:อประโยชน์การพัฒนาอย่างยัง: ยืน
และตามแนวทาง SCG Code of Conduct, SCG Anti-Corruption Policy และนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี
เพื:อ ความยัง: ยืน มีความมุ่งมัน: ในการดําเนินธุรกิจพร้ อมกับการพัฒนาและเปิ ดเผยข้ อมูล ความปลอดภัย สิ:งแวดล้ อม
พลังงาน และผลกระทบที:จะเกิดกับ ผู้มีส ่ว นได้ เ สีย ทุก ฝ่ าย โดยสามารถสรุ ป เป็ นแนวปฏิบ ตั ิส อดคล้ อ งกับ หลัก การ
8 ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ:งแวดล้ อมและผู้มีสว่ นได้ เสีย คือ
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทยึดหลักการดําเนินธุรกิ จที:เป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ป้องกันการผูกขาดทางการค้ าและการใช้
อํานาจบิดเบือนกลไกการแข่งขันทางการตลาด ดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ปกป้องข้ อมูลและความเป็ นส่วนตัวของ
ลูกค้ า ให้ บริ การด้ วยความเป็ นธรรม ภายใต้ กรอบของกฎหมายและข้ อตกลงทางการค้ าอย่างเคร่ งครัด สอดคล้ องกับ
นโยบายเพื:อความยัง: ยืนโดยดําเนินงาน
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทมีความมุง่ มัน: ในการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที:ดี โดยมีวฒ
ั นธรรมองค์กรที:จะทํางานอย่าง
ซื: อ สัต ย์ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และปฏิ บัติ ต่ อ ผู้เ กี: ย วข้ อ งทุก ฝ่ ายอย่า งให้ เ กี ย รติ จริ ง ใจ เป็ นมิ ต รและเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษัทมีเจตนารมณ์ที:จะดําเนินการเพื:อต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ และยึดแนวปฏิบตั ิของ
การรับการให้ ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื:นใด ซึ:งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานด้ วยความลําเอียง
หรื อลําบากใจ หรื อเป็ นผลประโยชน์ที:ขดั กันได้ ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของเอสซีจี
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเคารพสิทธิ มนุษยชนโดยให้ ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้ เสียทังภายในและภายนอก
W
เพื:อให้ ได้ รับสิทธิตามกฎหมายที:เกี:ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสีย และ/หรื อตามข้ อตกลงที:มกี บั บริ ษัท บริ ษัทมีแนวทางในการ
ปฏิบตั ิตนแก่พนักงานของบริ ษัท ให้ พนักงานปฏิบตั ิตนกับผู้ร่วมงานและผู้อื:นที:เกี:ยวข้ องอย่างเท่าเทียม ให้ เกียรติและ
เคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิBศรี ความเป็ นมนุษย์ ไม่ละเมิดสิทธิของพนักงาน นอกจากนี Wพนักงานมีสิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น และบริ ษัทสนับสนุนให้ กิจกรรมของพนักงานให้ เป็ นตัวแทนในคณะกรรมการต่างๆ ของบริ ษัท
เช่น คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง: แวดล้ อม
4. การปฎิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยกําหนดให้ พนักงาน
ทุกคนทุกระดับมีโอกาสได้ รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื:อเตรี ยมพร้ อมต่อการเติบโตของตนเองและบริ ษัทอย่าง
ยั:ง ยื น ด้ า นการสร้ างคุณ ค่า ขององค์ ก รให้ เ ป็ นองค์ ก รที: ทุก คนอยากร่ วมทํ า งาน รั กษาพนัก งานที:มี ศัก ยภาพและ
ความสามารถไว้ ในองค์กร ดูแลพนักงานอย่างทัว: ถึงและเป็ นธรรม โดยบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กองทุน
สํารองเลี Wยงชีพและจัดสวัสดิการให้ พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ อีกทังยั
W งมีการกําหนด
งบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที:สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัททังในระยะสั
W
นและระยะยาว
W
โดยการจ่าย
ค่าตอบแทนในระยะสันนั
W นจะพิ
W
จารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในแต่ละปี เช่น การสร้ างยอดขาย กําไรสุทธิ
และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานเชิงเปรี ยบเทียบของบริ ษัทในระยะยาว เช่น อัตรา
การเติบโตของกําไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดําเนินงานโดยรวม และการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื:อง
หน้ า 92

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นอกจากนียW งั ส่งเสริ มด้ านการจัดการสิ:งแวดล้ อมและความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝั งจิ ตสํานึกให้
พนักงานและผู้ที:เกี:ยวข้ องให้ มีหน้ าที:ต้องปฏิบตั ิตามแนวทางที:กําหนดไว้ ในนโยบายบริ ษัท และเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน
และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มแสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะ โดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง: แวดล้ อม
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทได้ ทําการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ สมบัติดี ได้ มาตรฐาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้ งาน
ตรงตามความต้ อ งการของลูกค้ า และยัง เป็ นสิน ค้ า ที:มิ ต รต่อสิ:ง แวดล้ อ ม ตลอดจนลงทุน ด้ า นเทคโนโลยีเ พื: อ ลด
ผลกระทบต่อสิ:งแวดล้ อมและสังคม นอกจากนี Wบริ ษัทยังมีช่องทางรับคําเสนอแนะและร้ องเรี ยนผลิตภัณฑ์ ผ่านทาง
หน้ าเว็บไซต์ www.scgceramics.com หรื อโทรศัพท์หมายเลข 0-2586-3333, 0-2586- 4092 เพื:อนํามาปรับปรุ งและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทต่อไป
6. การดูแลรักษาสิ'งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการรักษาสิ:งแวดล้ อม โดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาอย่างยัง: ยืนในการดําเนินธุรกิจ เช่น แนว
ทางการพัฒนาอย่างยัง: ยืนของเอสซีจี หลักการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มาปรับใช้ เพื:อเพิ:มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) เพิ:มมูลค่าผลิตภัณฑ์และลดภาระต่อ
สิ:งแวดล้ อม การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้ าและบริ การที:เป็ นมิตรต่อสิ:งแวดล้ อม การเพิ:มประสิทธิ ภาพการใช้
พลังงานและลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (GHGs) เช่น การพัฒนาวิธีการผลิตผงดินจากกระบวนการแบบเปี ยก (Wet
Process) มาเป็ นแบบแห้ ง (Dry Grinding) นอกจากนี Wบริ ษัทได้ พฒ
ั นานวัตกรรมโดยดําเนินการปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตที:เป็ นมิตรกับสิง: แวดล้ อม ใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที:ปล่อยออกสู่
บรรยากาศอย่างต่อเนื:อง
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทร่วมพัฒนาชุมชนและช่วยส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม โดยเข้ าร่วมกิจกรรมชุมชนอย่างต่อเนื:อง
เพื:อเสริ มสร้ างสัมพันธ์ ที:ดีต่อชุมชน เช่น โครงการสถานศึกษาต้ นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model
School) โครงการปั นโอกาสวาดอนาคต โครงการร่ วมกับองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ:นในการจัดกิจกรรมวันเด็ก โครงการ
ร่วมดํานาปลูกข้ าวกิจกรรมวันพ่อ è ธันวามหาราช
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทได้ มีการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิต พัฒนาไอทีเพื:อการบริ หารคลังสินค้ า การบริ หารทรัพยากร
บุคคล การเงินและบัญชีภายในองค์กร ภายใต้ แนวคิดเพื:อการทํางานที:มีประสิทธิ ภาพตรวจสอบได้ เช่น การใช้
โปรแกรม SAP, E-procurement, E-Smart โดยระบบการดังกล่าวผู้ใช้ สามารถระบุขอบเขตการดําเนินงานผู้เกี:ยวข้ อง
ผู้อนุมตั ิตามสายงานได้ ส่งผลให้ สามารถลดระยะเวลาการทํางานลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การดูแลผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทตระหนักถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสียในปั จจุบนั ที:มีอิทธิพลมากขึ Wนต่อการดําเนินงาน จึงกําหนดให้ มีหน่วยงาน
ที:รับผิดชอบดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยเฉพาะ และมีแนวปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
(Stakeholder Engagement Policy and Guidelines) สอดคล้ องกับแนวปฏิบัติสากล ได้ แก่ ISO9001:2015
ISO14001:2015 OHSAS18001 และ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุต สาหกรรม ซึ:ง มีก ารกํา หนดและจัด ลํา ดับ
ความสําคัญของผู้มีส่วนได้ เสียตามผลกระทบและความคาดหวังต่อบริ ษัท รู ปแบบและช่องทางการสร้ างการมีสว่ นร่ วม
การรับมือกับความเสีย: งที:อาจเกิดขึ Wนจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
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การดูแลและการสื'อสารผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย
การสื'อสาร/ช่ องทาง
ผู้ถือหุ้น
• ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นประจําปี
ผู้ร่วมลงทุน
• รายงานประจําปี และรายงานการ
เจ้ าหนี W
พัฒนาอย่างยัง: ยืนประจําปี
• ประชุมกับนักวิเคราะห์ (Analyst
Conference)
• นักลงทุนสัมพันธ์ เดินทางชี Wแจง
ผลและแผนการดําเนินงานกับ
นักลงทุน
• โทรศัพท์สายด่วนและอีเมลโดย IR
• เว็บไซต์
• จัดกิจกรรมเยี:ยมชมโรงงานและ
กิจกรรม CSR
พนักงาน
• สือ: สารข้ อมูลบริ ษัทให้ พนักงาน
ทราบอย่างสมํา: เสมอผ่านวารสาร
ดิจิทลั เผยแพร่โดยองค์กร
• จัดกิจกรรมผู้บริ หารพบพนักงาน
• สํารวจความพึงพอใจของพนักงาน
• สํารวจความคิดเห็นอย่างเป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ
• อีเมล
• Whistle Blower
คูธ่ ุรกิจ
• เยีย: มเยือนคูธ่ ุรกิจและคูค
่ ้ า เพือ: รับ
คูค่ ้ า
ฟั งปั ญหาและข้ อเสนอแนะ
• ศึกษาปั ญหาของคูธ่ รุ กิจและคูค
่ ้า
เพื:อดําเนินโครงการช่วยเพิม:
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ลูกค้ า
• การรับฟั งความต้ องการของลูกค้ า
เพื:อนํามาพัฒนาสินค้ าและบริ การ
• เฟซบุ๊ก
• Blog สถาปนิก
• เยี:ยมเยือนลูกค้ าเพื:อรับฟั งปั ญหา
และข้ อเสนอแนะ

หัวข้ อที'สนใจ
ตัวอย่ างสิ'งที'ได้ ดาํ เนินการ
• ผลการดําเนินงานและการ
• ให้ ข้อมูลด้ านการพัฒนา
เติบโตทางธุรกิจ
อย่างยัง: ยืนแก่ผ้ ทู ี:สนใจอย่าง
• กลยุทธ์ การดําเนินงานระยะสันW
เปิ ดเผยโปร่งใส
และระยะยาวโดยคํานึงถึง
ความเสีย: งและความท้ าทาย
• การบริ หารงานด้ วยความ
โปร่งใสคํานึงถึงสมดุลด้ าน
เศรษฐกิจสังคมและสิง: แวดล้ อม

• ทิศทางธุรกิจและการปรับตัว

• ปรับเพิม
: สวัสดิการให้ แก่

• ความมัน
: คงก้ าวหน้ าในหน้ าที:

พนักงาน เช่น สถาน
รักษาพยาบาล
• โครงการ Re-employment
ให้ แก่พนักงานที:มีศกั ยภาพ
และเกษียณอายุ
• SCG Ready Together
ปลูกฝั งวิถีการทํางาน เรียนรู้
ธุรกิจให้ พนักงานใหม่

การงาน
• สวัสดิการและค่าตอบแทน

• การดูแลความปลอดภัยและ

• โครงการพัฒนาคูธ่ ุรกิจอย่าง

สุขภาพในการทํางาน
• การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพในการดําเนินงาน
ให้ สอดรับกับทิศทางของบริษัท
• การพัฒนาสินค้ าและบริ การที:
ตอบโจทย์ความต้ องการของ
ลูกค้ า
• สอบถามข้ อมูลเกี:ยวกับสินค้ า
และบริ การ

ยัง: ยืน
• การพัฒนาทักษะการขับรถ
อย่างปลอดภัยแก่คธู่ รุ กิจ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย
ชุมชน

หน่วยงานราชการ
ภาคประชาสังคม
นักวิชาการ

การสื'อสาร/ช่ องทาง
• เยี:ยมเยียนชุมชน สํารวจความ
ต้ องการหรื อข้ อคิดเห็นผ่าน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
• จัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นของ
ชุมชน

หัวข้ อที'สนใจ
• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน
• ผลกระทบที:เกิดขึ Wนจากการ
ดําเนินงานของเอสซีจีตอ่
ชุมชน

• จัดกิจกรรมเยี:ยมชมโรงงาน

• การเปิ ดเผยข้ อมูลที:ครบถ้ วน

• ให้ ข้อมูลเรื: องการดําเนินงานของ

และโปร่งใส

องค์กรผ่านบทความ/สือ: เวที
แลกเปลีย: นความคิดเห็น
นิทรรศการงานวิชาการ งาน
สัมมนาต่างๆ

ตัวอย่ างสิ'งที'ได้ ดาํ เนินการ
• โครงการส่งเสริ มอาชีพและ
สร้ างรายได้ ให้ แก่โครงการ
สถานศึกษาต้ นแบบทวิภาคี
สานพลังประชารัฐ
(Excellent Model School),
พัฒนาสินค้ าชุมชนต่างๆ
• นํา ข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง
แนวทางการดําเนินงานของ
บริ ษัท
• ร่ วมมือกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนในโครงการสาน
พลังประชารัฐ

การดูแลสังคมและชุมชน
ความเปลี:ยนแปลงที:เกิ ดขึนW อย่างรวดเร็ วในโลกปั จจุบัน ส่งผลกระทบกับชุมชนอย่างหลีกเลี:ยงไม่ได้ บริ ษัทจึงมุ่ง
สร้ างสรรค์โครงการเพื:อสังคมที:สง่ เสริ มให้ ชมุ ชนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ที:ยืนหยัดได้ ด้วยตนเอง โดยใช้ เป้าหมายการพัฒนา
ที:ยงั: ยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) และหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการส่งเสริ มความ
ร่ วมมือในการแก้ ปัญหาร่ วมกันอย่างสร้ างสรรค์ เพื:อให้ เกิดการปรับตัวอย่างเท่าทันกับการเปลี:ยนแปลงของโลกได้ ซึ:งมี
โครงการที:ได้ ดําเนินการมาแล้ วดังนี W
1. โครงการต้ นแบบส่ งเสริมให้ เกิดความเข้ มแข็งอย่ างยั'งยืน
1.1 โครงการสถานศึกษาต้ นแบบทวิภาคีสานพลังประชารั ฐ
(Excellent Model School) จากนโยบายในการยกระดับ
คุณ ภาพวิ ช าชี พ อาชี ว ศึ ก ษา ได้ จัด ให้ มี โ ครงการสถานศึก ษา
ต้ นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School)
โดยความร่ วมมือของสํานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษากับ
ภาคเอกชน ในการจัด หาสถานศึก ษาที: มี ค วามพร้ อมเข้ า ร่ ว ม
โครงการ วัต ถุป ระสงค์ เ พื: อ การผลิ ต และพัฒ นากํ า ลัง คนเพื: อ
รองรับภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรการเรี ยน
การสอนอาชี ว ศึ ก ษาให้ สอดคล้ อ งกั บ การเปลี: ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีและรองรับการขยายงานในอนาคต โดยบริ ษัทเริ: มรับ
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายกจํานวน 14 คน เข้ าร่ วม
โครงการ
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1.2 โครงการแปลงสาธิตนาเปี ยกสลับแห้ งแกล้ งข้ าว นิคม
อุตสาหกรรมหนองแคตังอยู
W ่ในเขตพื Wนที: อบต.โคกแย้ เทศบาล
หินกองและ อบต. หนองไข่นําW ซึ:งประชากรส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพเกษตรกรทํานา โครงการที:นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้
ทํา โครงการร่ ว มกับ ชุมชนที: เน้ น การทํ าร่ ว มกับ เกษตรกร การ
ส่งเสริ มความรู้ศกึ ษาดูงานและร่วมทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมายให้
เกษตรกรมีรายได้ เพิ:มขึ Wน ลดการใช้ สารเคมีและไม่กระทบกับวิถี
ชีวิตดังเดิ
W มของเกษตรกร โครงการแปลงสาธิตนาเปี ยกสลับแห้ ง
แกล้ ง ข้ า วเกิ ด ขึนW ในปี 2559 ซึ:ง เป็ นปี ที: ท างรั ฐ บาลรณรงค์ ใ ห้
ชาวนางดปลูกข้ าวเนื:องจากประสบภัยแล้ ง นิคมอุตสาหกรรม
หนองแคจึ ง ค้ น หาวิ ธี ก ารทํ า นาแบบใช้ นํ าW น้ อ ย และหลัง จาก
ค้ นคว้ างานทดลองต่างๆ และประมวลแล้ วว่าเหมาะสมกับพื Wนที:
และภูมิอากาศบริ เวณจังหวัดสระบุรี คือการทํานาแบบแกล้ งข้ าว
ในปี 2559 ได้ จดั กลุม่ ชาวนาที:สนใจในการทํานาแบบใช้ นํ Wาน้ อย
ไปศึ ก ษาดู ง านการทํ า นาที: จั ง หวั ด ชั ย นาท นอกจากนี นW ิ ค ม
อุตสาหกรรมหนองแคได้ ทดลองทํานาแบบใช้ นํ Wาน้ อยในที:ดินของ
นิคมฯ เป็ นแปลงสาธิ ตนาเปี ยกสลับแห้ งแกล้ งข้ าว โดยใช้ พื Wนที:
ประมาณ 3 ไร่ และปลูกแบบปลอดสารพิษ เมื:อได้ ผลผลิตแล้ ว
นําไปมอบให้ โครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนขนาดเล็กในพืนW
ใกล้ เคียงนิคมฯ ต่อไป
1.3 โครงการส่ งเสริ มการปลูกพืชหลากหลาย เช่น การปลูก
ถัว: เหลืองสลับกับการทํานาเพื:อปรับปรุ งดินและสามารถลดการ
ใช้ สารเคมี จากข้ อมูลการผลิตนมถัว: เหลืองในประเทศไทย ถัว: เหลือง
ที:ใช้ กว่าร้ อยละ 98 มาจากการนําเข้ า ในขณะที:ถวั: เหลืองที:ใช้ ใน
การผลิต นมถั:ว เหลืองสามารถปลูก ในประเทศและมี คุณ ภาพ
เทียบเท่าถัว: ที:นําเข้ ามาคือ พันธุ์เชียงใหม่ 60 หลังจากนันทางนิ
W
คม
ฯ ได้ จดั อบรมแนวทางการเพิ:มผลผลิตและลดการใช้ สารเคมีในการ
ปลูกถั:ว นํากลุ่มเกษตรกรที:สนใจร่ วมทดลองทําแปลงสาธิ ตไป
ศึกษาดูงานวิธีการปลูกถั:วเหลืองเพื:อจํ าหน่ายเป็ นเมล็ดพันธุ์ ณ สหกรณ์ นิคมแม่แตง จังหวัดเชี ยงใหม่ ศูนย์ วิจัยและ
เพาะพันธุ์พืชไร่ จังหวัดลพบุรี และแปลงถัว: เหลืองฝั กสด ณ จังหวัดอุทยั ธานี โดยได้ ข้อสรุปว่าพันธุ์ถวั: เหลืองที:เหมาะสมกับ
สภาพพื Wนที:และภูมิอากาศของจังหวัดสระบุรี คือ พันธุ์ลพบุรี 84 ทางกลุม่ ก็พร้ อมที:จะทดลองปลูกถัว: เหลืองหลังการทํานา
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 และเก็บเกี:ยวในเดือนเมษายน 2561 ผลผลิตที:ได้ ยงั ต้ องปรับปรุ งคุณภาพเพื:อใช้ ในการ
ผลิตนม ทางกลุม่ เกษตรกรจึงได้ จําหน่ายผลผลิตที:ได้ ให้ ร้านอาหารมังสวิรัติแปรรูปเป็ นนํ Wาเต้ าหู้และเต้ าหู้ทอดแทน อย่างไร
ก็ดีจากโครงการครังW นี Wทําให้ พบว่า ถัว: เหลืองพันธุ์ลพบุรี 84 มีความเหมาะสมที:จะแปรรู ปเป็ นอาหารได้ คณ
ุ ภาพดี และทาง
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ สง่ เสริ มโดยหาหลักสูตรการแปรรูปถัว: เหลืองเป็ นเต้ าหู้ญี:ปนเพื
ุ่ :อเพิ:มมูลค่าให้ กบั สินค้ าต่อไป
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1.4 การทําแปลงนาสาธิตปลูกข้ าวพันธุ์ กข 43 ซึ:งเป็ นข้ าว
พันธุ์ที:มีค่านํ Wาตาลตํ:าเหมาะกับผู้เป็ นเบาหวาน โครงการนี Wเป็ น
โครงการต่อเนื:องจากการที:นิคมอุตสาหกรรมหนองแคทดลอง
ปลูกแปลงสาธิตนาเปี ยกสลับแห้ งแกล้ งข้ าว โดยยึดแนวคิด คือ
เพิ:มรายได้ ให้ แก่ชมุ ชนเกษตรกรรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
การเพิ:มมูลค่าของข้ าว โดยการเลือกปลูกข้ าวที:เป็ นที:ต้องการ
ของตลาดและมี คุณ ค่ า ทางอาหารสูง อัต ราการเปลี:ย นเป็ น
นํ Wาตาลตํ:า จึงเลือกข้ าวพันธุ์ กข 43 ได้ ทดลองปลูกและเก็บเกี:ยว
เพื:อนําผลผลิตมาทดลองกับผู้ป่วยเบาหวานในพื Wนที: เป็ นการ
ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและสร้ างแนวทางการทําเกษตรแบบใหม่ที:
ใส่ใจสุขภาพของทังผู
W ้ ผลิตและผู้บริ โภค
1.5 โครงการผู ก ปิ' นโตข้ าว ซึ: ง อยู่ ร ะหว่ า งการเตรี ย มการ
ส่งเสริ มให้ ชุมชนมีรายได้ เพิ:มขึ Wน โดยให้ กลุ่มเกษตรกรชาวนา
จับคู่กับโรงอาหารของโรงงาน เพื: อให้ เกษตรกรปลูก ข้ าวที:มีค วาม
ใกล้ เคียงกับข้ าวที:ใช้ ในโรงอาหารของโรงงานต่างๆ ในนิคมฯ เป็ นการ
สร้ างตลาดที: แน่นอนให้ แ ก่ เกษตรกร ซึ:งโครงการนี จW ะทํ า โครงการ
ต้ นแบบที:โรงอาหารโรงงานนิคมหนองแค
1.6

โครงการโรงเรี ย นประชารั ฐ บริ ษั ท ได้ มี ส่ว นร่ ว มสนับ สนุน
โ ร ง เ รี ย น
ประชารั ฐ
โดยได้ พาคณะครู ผู้บริ หาร โรงเรี ยนประชารั ฐในอําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุ รี ไปเรี ยนรู้ การจัดการศึ กษาที: โรงเรี ยนสัตยาใส
จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ให้ การต้ อนรับ
และบรรยายให้ ความรู้ ทังW นี W เป็ นโครงการที: บริ ษั ทขับเคลื:อนใน
ปี งบประมาณ 2561 โดยสนับสนุนงบประมาณ 250,000 บาท ทังนี
W W
โรงเรี ยนวัดห้ วยทรายเป็ นโรงเรี ยนต้ นแบบพื Wนที:โรงงานหินกอง
1.7 โครงการอบรมให้ ความรู้ ช่างปูกระเบือ> งเซรามิกให้
ทหาร โดยบริ ษัทได้ จดั อบรมความรู้ ช่างปูกระเบื Wองเซรามิกให้
ทหารเกณฑ์ที:จะพ้ นประจําการ โดยโครงการนี Wมีการสร้ างความ
ร่วมมือกับราชการทหารจัดอบรมความรู้ดงั กล่าวอย่างต่อเนื:อง
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2. โครงการส่ งเสริมศักยภาพชุมชนโดยพนักงานมีส่วนร่ วม
ด้ วยความเชื:อมัน: ว่าสังคมที:น่าอยู่ย่อมประกอบด้ วย “คนเก่งและคนดี” ที:มีจิตสํานึกสาธารณะ มูลนิธิเอสซีจีจึงเริ: ม
โครงการ “ปั นโอกาส วาดอนาคต” ขึ Wนและดําเนินโครงการอย่างต่อเนื:อง เน้ นการมีสว่ นร่ วมของพนักงานและองค์กรใน
การขับเคลือ: นโครงการจนประสบผลสําเร็ จ เพื:อยกระดับคุณภาพชีวิตหรื อเสริ มสร้ างศักยภาพด้ านต่างๆ ให้ กบั สังคม เช่น
การพัฒนาชุมชน การสร้ างอาชีพ การสนับสนุนการศึกษาให้ กบั เยาวชน โดยในปี 2561 พนักงานของบริ ษัทได้ ริเริ: มและทํา
โครงการปั นโอกาส วาดอนาคต ดังนี W
2.1 โครงการจากโรงงานหนองแค 1
1) ปั นห้ องคอมพิวเตอร์ ให้ น้องและชุมชน “เทคโนโลยี จะช่วยนําพาเด็กๆ เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที:เป็ นประโยชน์ได้ ”
เนื:องจากห้ องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยนบ้ านป่ าเหมือด จังหวัดเชียงราย อยูใ่ นอาคารที:ถกู สร้ างมาตังแต่
W ปี พ.ศ. 2504
ซึง: มีอายุกว่า 50 ปี มีสภาพเก่าทรุ ดโทรม สายไฟเปื: อย แม้ ว่าจะมีการซ่อมแซมไปหลายครังW แต่ห้องเรี ยนดังกล่าว
ยังคงไม่ปลอดภัยต่อการใช้ งาน เพื:อนพนักงานจิตอาสาจึงได้ เข้ าไปช่วยสร้ างห้ องคอมพิวเตอร์ ใหม่ให้ กบั โรงเรี ยน
ทดแทนห้ องคอมพิวเตอร์ ในอาคารหลังเก่า ซึ:งห้ องคอมพิวเตอร์ ห้องใหม่นี Wจะเป็ นสถานที:เรี ยนรู้ ของเด็กนักเรี ยน
และเปิ ดโอกาสให้ ชาวบ้ านในชุมชนสามารถเข้ ามาใช้ บริ การเพื:อเป็ นแหล่งความรู้ได้ อีกด้ วย
2) ปั นโรงอาหารเพื'อน้ องและตลาดขายของให้ ชุมชน “โรงอาหารถูกสุขลักษณะจะนําพาน้ องๆ ให้ มีสขุ ภาพ
แข็งแรง” โรงอาหารของโรงเรี ยนบ้ านหนองแวงในจังหวัดศรี สะเกษไม่มีพื Wนที:สําหรับประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
ห้ องประกอบอาหารเป็ นห้ องเดียวกับห้ องเก็บของและเครื: องดนตรี ซึ:งไม่สามารถทําความสะอาดได้ ทวั: ถึง บริ เวณ
ซักล้ างภาชนะประกอบอาหารตังอยู
W ่หน้ าห้ องนํ Wาและไม่สามารถป้องกันสุนขั และไก่มากินเศษอาหารได้ เพื:อน
พนักงานจิตอาสาจึงได้ ไปสร้ างโรงอาหารใหม่ให้ ได้ มาตรฐานแก่นกั เรี ยน ซึ:งโรงอาหารใหม่นี Wจะสามารถรองรับ
นักเรี ยนได้ อย่างเพียงพอ อีกทังยั
W งเปิ ดพื Wนที:บางส่วนเพื:อรองรับชาวบ้ านในชุมชนเข้ ามาเปิ ดร้ านเพื:อหารายได้ เสริ ม
และเป็ นการสร้ างการมีสว่ นร่วมระหว่างโรงเรี ยนและชุมชนได้ อีกหนึง: ทางด้ วย
3) ปรั บปรุ งอาคารอนุ บาลโรงเรี ยน “นักเรี ยนปลอดภัย คือ ความสบายใจของครู และผู้ปกครอง” โรงเรี ยนบ้ าน
คลองห้ า (ราษฎร์ บํารุ ง) ตังอยู
W ่ในจังหวัดสระบุรีเป็ นหนึ:งในโรงเรี ยนที:ขาดแคลนงบประมาณซ่อมแซมอาคาร ซึ:ง
ปั จจุบนั อาคารเรี ยนมีหลายจุดที:เสียหาย บางจุดเสีย: งต่อการเกิดอุบตั ิเหตุภายในโรงเรี ยนได้ เพื:อนพนักงานจิตอาสา
ได้ เข้ าไปช่วยบูรณะซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของโรงเรี ยนให้ มีความปลอดภัย ทําให้ นกั เรี ยนบ้ านคลองห้ า (ราษฎร์ บํารุง)
สามารถใช้ อาคารได้ อย่างสะดวกและมัน: ใจมากขึ Wน ด้ านผู้ปกครองของนักเรี ยนก็ร้ ู สกึ สบายใจขึ Wนหลังจากอาคาร
ได้ รับการซ่อมแซมให้ มีสภาพเรี ยบร้ อย ปลอดภัยต่อการใช้ งาน
4) ร่ วมมือร่ วมใจทําฝ้าวัดในถิ'นทุรกันดาร “ซ่อมแซมศาสนสถาน เพิ:มความปลอดภัยสร้ างความสบายใจให้ ทกุ คน
ในชุมชน” วัดหนองนางเก่าเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านหนองนางเก่า ตังอยู
W ่ในพื Wนที:ห่างไกลความเจริ ญ
ต้ องการซ่อมแซมฝ้ าติดผนังเพื:อป้องกันสัตว์ตา่ งๆ เข้ ามารบกวนและสร้ างความสกปรกภายในศาลาวัด แต่ยงั ขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพื:อนพนักงานจิตอาสาได้ เข้ าไปช่วยซ่อมแซมฝ้ าผนังของศาลาให้ มีสภาพเหมือนใหม่เพื:อป้องกัน
สัตว์และเพื:อความสะอาดเรี ยบร้ อย นอกจากนี Wยังช่วยปรับปรุ งพื Wนที:วดั ให้ สวยงามเพื:อให้ วดั ซึ:งเป็ นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชุมชนบ้ านหนองนางเก่าแห่งนี Wอยูค่ คู่ นในชุมชนต่อไป
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5) จอดปลอดภัย เพื:อรักษา “สร้ างโรงจอดรถ ลดความเสี:ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุ” โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบลด่าน อําเภอราษี ไศล จังหวัดศรี สะเกษ มีชาวบ้ านจาก 13 หมู่บ้านเข้ ามารับการรักษา ขาดแคลนโรงจอดรถ
ทําให้ ผ้ มู ารับบริ การต้ องจอดรถริ มถนน เสี:ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ เพื:อนพนักงานจิตอาสาได้ เข้ าไปช่วยปรับปรุ ง
อาคารจอดรถหลังเก่าให้ สามารถใช้ งานเป็ นที:จอดรถของโรงพยาบาลได้ ทําให้ ผ้ ูที:มาใช้ บริ การที:โรงพยาบาลมี
ความปลอดภัยมากขึ Wน
6) ปรั บปรุ งเรื อนพยาบาล “การได้ รับการรักษาอย่างมีมาตรฐานนําพามาซึ:งโอกาสในการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที:ดีของ
ชาวบ้ าน” โรงเรี ยนบ้ านนาลิงเป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุ งโรงเรี ยน ส่วนที:ต้องได้ รับการปรับปรุ งมากที:สดุ คือห้ องพยาบาล ซึ:งมีขนาดคับแคบไม่เพียงพอต่อการ
ให้ บริ การเด็กนักเรี ยนยามเจ็บป่ วย และอากาศภายในห้ องไม่ถ่ายเท รวมถึงชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ต่างๆ ที:
จําเป็ นก็ไม่เพียงพอสําหรับการใช้ งาน เพื:อนพนักงานจิตอาสาได้ ไปช่วยปรับปรุ งห้ องพยาบาลให้ ได้ มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ ซึง: จะช่วยให้ นกั เรี ยนในโรงเรี ยนมีพื Wนที:สาํ หรับปฐมพยาบาล อีกทังยั
W งเป็ นแหล่งข้ อมูลด้ านสุขภาพที:
สําคัญให้ กบั ทุกคนในโรงเรี ยนสามารถรับความรู้เกี:ยวกับปั ญหาสุขอนามัยหรื อโรคต่างๆ ได้ อีกด้ วย
2.2 โครงการจากโรงงานหินกอง
1) หลังคานีเ> พื'อน้ อง “อิ'มท้ อง อิ'มใจ ด้ วยหลังคาใหม่ ให้ โรงอาหาร” โรงเรี ยนบ้ านโคกกลอย ก่อตังเมื
W :อปี พ.ศ. 2503
เป็ นโรงเรี ยนที:ตงอยู
ั W ่ห่างไกลความเจริ ญและเป็ นหนึ:งในโรงเรี ยนขยายโอกาสในตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ทางโรงเรี ยนมีโครงการอาหารกลางวันให้ เด็กนักเรี ยนทาน แต่ติดปั ญหาสําคัญ คือ โรงอาหารของ
โรงเรี ยนนันมี
W สภาพทรุดโทรม มีรูรั:วบนหลังคาทําให้ ไม่สามารถใช้ โรงอาหารได้ เมื:อฝนตก อีกทังโครงสร้
W
างอาคารก็
เริ: มไม่แข็งแรงแล้ วเช่นกัน เพื:อนพนักงานจิตอาสาได้ เข้ าไปช่วยเปลี:ยนหลังคาให้ กับโรงเรี ยนบ้ านโคกลอยทําให้
สถานศึกษาแห่งนี Wนอกจากนักเรี ยนจะสามารถรับประทานอาหารได้ อย่างสะดวกยิ:งขึ Wนแล้ วยังเป็ นการก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ ที:ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรี ยน เนื:องจากก่อนหน้ าจะมีโครงการนี W โรงเรี ยนและชาวบ้ านไม่มีกิจกรรม
ร่วมกันมากนัก แต่การได้ ช่วยเหลือร่วมมือกันส่งผลให้ ความสัมพันธ์ของชาวบ้ านและโรงเรี ยนดียิ:งขึ Wน
2) สนามเด็กเล่ นเพื'อน้ องหนู “สนามเด็กเล่ นสร้ างสรรค์ จินตนาการ” โรงเรี ยนวัดสัตตศิลาอาสน์ คือ โรงเรี ยนหนึ:ง
ที:ให้ ความสําคัญต่อประโยชน์ของสนามเด็กเล่นซึ:งจะเป็ นส่วนที:ทําให้ เด็กๆ ได้ รับการกระตุ้นพัฒนาการร่ างกาย
สมอง กล้ ามเนื Wอ อารมณ์และจิตใจ รวมไปถึงการเรี ยนรู้ การเข้ าสังคมอย่างมีระเบียบวินยั และการแบ่งปั นซึ:งกัน
และกันระหว่างเล่นด้ วย เพื:อนพนักงานจิตอาสาจึงเข้ าไปช่วยสร้ างสนามเด็กเล่นให้ น้องๆ ที:โรงเรี ยนวัดสัตตศิลาอาสน์
โดยจะทําให้ เป็ นสถานที:ซึ:งนักเรี ยนสามารถใช้ ร่วมกันได้ ทุกเพศทุกวัย ด้ วยวัสดุที:แข็งแรงปลอดภัยและคัดเลือก
เครื: องเล่นที:ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ให้ กบั เด็กๆ อย่างเหมาะสม
3) นํา> ดื'มสุขภาพเพื'อชุมชน “ลดค่ าใช้ จ่ายเพิ'มความสุขให้ กับทุกคน” ที:ชมุ ชนหมู่ 3 ตําบลหัวปลวก อําเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี ได้ รับความเดือดร้ อนจากการขาดแคลนนํ Wาดื:ม เนื:องจากนํ Wาที:ได้ จากการรองนําW ฝนก็ไม่สะอาด
เพียงพอต่อการใช้ บริ โภค เพื:อนพนักงานจิตอาสาจึงได้ เข้ าไปช่วยติดตังเครื
W : องผลิตนํ Wาดื:มระบบนาโน เป็ นเครื: อง
ผลิตนํ Wาดื:มที:ดแู ลง่ายไม่ซบั ซ้ อน เป็ นการลดภาระรายจ่ายของคนในหมู่บ้านและทําให้ คุณภาพชีวิตของทุกคนใน
หมูบ่ ้ านดีขึ Wนจากการดื:มนํ Wาสะอาด
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4) ปรับปรุ งห้ องเรียนน้ องอนุบาล “เพิ'มความปลอดภัย จิตใจนักเรียนเบิกบาน” โรงเรี ยนวัดห้ วยขมิ Wน ในตําบล
ห้ วยขมิ Wน อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ต้ องการปรับปรุ งห้ องเรี ยน เนื:องจากอาคารเรี ยนมีหลายส่วนที:ชํารุ ด
เสียหาย เพื:อนพนักงานจิตอาสาได้ เข้ าไปช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุ งอาคารเรี ยนในส่วนต่างๆ ซึ:งนอกจากจะ
ทําให้ โรงเรี ยนมีห้องเรี ยนที:สวยงามแล้ ว ยังช่วยให้ ห้องเรี ยนมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะช่วยสร้ างคุณภาพ
ชีวิตที:ดีให้ กบั ทุกคนในโรงเรี ยน
5) โต๊ ะกินข้ าวให้ น้อง “ช่ วยน้ องให้ ทานอาหารได้ อย่ างสะดวกสบาย” โรงเรี ยนบ้ านแตงหม้ ออยู่ในพื Wนที:ห่างไกล
จากตัวเมือง เป็ นโรงเรี ยนเล็กๆ ที:มีอาคารไม่กี:หลัง หนึ:งในนันมี
W อาคารหลังคาโดมสําหรับให้ นกั เรี ยนรับประทาน
อาหารกลางวันเพื:อให้ การรับประทานของน้ องๆ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยจากแดดฝน แต่พื Wนที:ดงั กล่าวยังขาด
โต๊ ะและเก้ าอี Wสําหรับนัง: รับประทาน จึงเป็ นที:มาของโครงการโต๊ ะกินข้ าวให้ น้อง นอกจากน้ องๆ จะได้ ใช้ ประโยชน์
จากโต๊ ะ เก้ าอี Wในการรับประทานอาหารแล้ ว เวลาโรงเรี ยนปรับพื Wนที:เพื:อจัดกิจกรรม สถานที:และโต๊ ะเก้ าอี Wในอาคารนี W
ก็สามารถเป็ นพื Wนที:อเนกประสงค์ได้ อีกทังเมื
W :อเวลาผู้ปกครองมารอรับบุตรหลานจะได้ ใช้ เป็ นพื Wนที:นงั: พักได้ อีกด้ วย
2.3 โครงการจากโรงงานนิคมหนองแค
1) โรงเรือนผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ โรงเรี ยนวัดบ้ านพริ ก “ความรู้ ปุ๋ยหมัก สร้ างอาชีพ สร้ างอนาคต” โรงเรี ยนวัดบ้ านพริ ก
จังหวัดนครนายก มีต้นหูกวางที:ใบร่วงเยอะมาก โรงเรี ยนจึงได้ ทําโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้ ภายในโรงเรี ยน
เพื:อส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่ วมในกิจกรรม และต้ องการเสริ มทักษะด้ านการทําปุ๋ยโดยใช้ วตั ถุดิบจากธรรมชาติ
ให้ แก่นักเรี ยน ประโยชน์ จากโครงการนีคW ือจะช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายในการซือW สารเคมี อีกทังW ยังช่วยส่งเสริ ม
นักเรี ยนให้ ใช้ เวลาว่างเป็ นประโยชน์ เพื:อนพนักงานจิตอาสาได้ ร่วมมือกันลงพื Wนที:ไปต่อยอดโครงการปุ๋ยหมัก
ชีวภาพให้ เกิดเป็ นโรงเรื อนผสมปุ๋ยหมักธรรมชาติขึ Wน ทําให้ นกั เรี ยนมีสถานที:ทําปุ๋ยหมักได้ สะดวกขึ Wน สามารถต่อ
ยอดไปสูก่ ารสร้ างรายได้ ของนักเรี ยนจากการจําหน่ายปุ๋ยหมักและการนําความรู้ไปใช้ ประกอบอาชีพได้ ในอนาคต
2) อาคารสร้ างสุข “อาคารเรี ยนมั'นคงปลอดภัย ต่ อเติมพลังใจให้ นักเรี ยนใฝ่ เรี ยนรู้ ” โรงเรี ยนบ้ านบางปู
อําเภอสามร้ อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แห่งนี Wมีขนาดเล็กตังอยู
W ่ในชนบท อาคารเรี ยนขนาด 4 ห้ องเรี ยน มี
สภาพทรุ ดโทรมไม่ได้ รับการซ่อมแซมทําให้ ขาดความปลอดภัยเสี:ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุได้ เพื:อให้ เกิดความ
ปลอดภัยแก่ คุณ ครู และนัก เรี ย น เพื: อนพนัก งานจิ ต อาสาได้ ดํ าเนินการจัดสร้ างอาคารเรี ยน ซึ:งประกอบด้ ว ย
ห้ องเรี ยนและห้ องสมุดเพื:อใช้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที:สําคัญของเด็กนักเรี ยน ซึ:งเด็กๆ ในโรงเรี ยนคืออนาคตและเป็ น
กําลังหลักที:สาํ คัญของการบริ หารและพัฒนาประเทศชาติ การได้ ช่วยเหลือให้ พวกเขาให้ ได้ เรี ยนในอาคารเรี ยนที:
แข็งแรงปลอดภัยเท่ากับได้ ให้ อนาคตทางการศึกษาที:มงั: คงต่อพวกเขาไปด้ วย
3) ห้ องนํา> พิพิธภัณฑ์ วิถชี ุมชนบ้ านคันลํา “สุขา พาสุขใจ” หมู่บ้านคันลําเป็ นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้ นแบบ
ตังแต่
W ปี 2558 คนในชุมชนได้ ก่อตังพิ
W พิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนบ้ านคันลําขึ Wน เพื:อส่งเสริ มการท่องเที:ยวชุมชน ในปี
2560 มีนกั ท่องเที:ยวเข้ ามาเยี:ยมชมเป็ นจํานวนมากซึ:งเป็ นผลดีต่อชุมชนและชาวบ้ าน แต่ที:พิพิธภัณฑ์มีจํานวน
ห้ องนํ Wาน้ อย จํานวนเพียง 1 ห้ อง ใช้ ร่วมกันทังชาย-หญิ
W
ง ไม่เพียงพอต่อผู้เข้ ามาเยี:ยมชม เพื:อนพนักงานจิตอาสาจึง
ได้ ไปช่วยสร้ างห้ องนํ Wาแบ่งชายและหญิงเพื:อความสะดวกปลอดภัยแก่ผ้ มู าเยี:ยมชม
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3. โครงการเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตที'ดี
3.1 โครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยานปั นรั ก...
สู่โรงเรี ยนขาดแคลน โดยร่ วมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี สนับสนุนรถจักยานเพื:อให้ นักเรี ยนที:
ขาดแคลนจักรยานยืมใช้ ปั:นไปโรงเรี ยน ในงานนี Wทาง
บริ ษัทได้ ร่วมสนับสนุนผ่านสายงานกิจการเพื:อสังคม
ของสภาอุตสาหกรรมเนื:องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3.2 สนั บสนุ นหน่ วยงานภาครั ฐในการปรั บปรุ ง
ห้ องนํา> เพื'อรองรับการให้ บริการแก่ ประชาชน เช่น
โครงการปรับปรุ งห้ องนํ Wาของสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี โครงการปรับปรุงภายในเรื อนรับรองใน
อุท ยานแห่ง ชาติ นํ าW ตกสามหลั:น โครงการปรั บ ปรุ ง
ห้ องนํ Wาของสํานักงานที:ดินจังหวัดสระบุรี
3.3 โครงการสร้ างบ้ านให้ เลียงผา คืนผืนป่ าให้
แผ่ นดิน เป็ นอีกหนึ:งโครงการที:ทางบริ ษัทให้ ความร่ วมมือกับสํานักบริ หารพื Wนที:อนุรักษ์ ที: 1 สาขาสระบุรี เป็ นการจัดสร้ าง
แหล่งนํ Wาให้ เลียงผาและสัตว์ป่า โดยใช้ ระบบการสูบนํ Wาบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ:งเป็ นพลังงานสะอาด จัดทําบ่อกัก
เก็บนํ Wาปูด้วยวัสดุกนั ซึม ทําให้ มีนํ Wากักเก็บไว้ ซงึ: เป็ นการสํารองแหล่งนํ Wาให้ สตั ว์ป่าในฤดูแล้ ง
3.4 มอบทุนให้ นักเรี ยนในชุมชน ตัวแทนคณะจัดการของบริ ษัทมอบทุนเรี ยนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ นกั เรี ยน
โรงเรี ยนต่างๆ รอบโรงงานรวมงบประมาณ 300,000 บาท โดยพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้ องประชุมโรงงานสยามซานิทารี แวร์
เมื:อวันที: 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายเกียรติศกั ดิB ตรงศิริ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดสระบุรี มาเป็ นประธานมอบทุนเรี ยนดีคอตโต้
3.5 โครงการประชาคมชุมชน บริ ษัทได้ จดั โครงการเวทีรับฟั งความคิดเห็นผลกระทบสิ:งแวดล้ อมต่อชุมชนรอบโรงงาน
หินกอง โดยมีสาํ นักงานพลังงาน จังหวัดสระบุรีร่วมรับฟั งและให้ ข้อมูลกับชุมชน ซึง: จัดขึ Wนระหว่างเดือนตุลาคม 2561 โดย
ชุมชนเห็นชอบให้ บริ ษัทติดตังแผงโซล่
W
าเซลล์จากแสงอาทิตย์เพื:อการประหยัดพลังงาน
3.6 การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน บริ ษัทให้ ความสําคัญในการดูแลผู้สงู อายุรอบโรงงานร่ วมกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี มาให้ ความรู้ในการจัดการสุขภาพผู้สงู อายุในชุมชนรอบโรงงาน
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
การดําเนินธุรกิจเพื'อความยั'งยืน
บริ ษัทมีความมุ่งมัน: ที:จะสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าให้ แก่สงั คมอย่างต่อเนื:องผ่านการดําเนินธุรกิจที:เป็ นมิตรต่อสิ:งแวดล้ อม
อย่างสมบูรณ์ และพร้ อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสําเร็ จ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมให้ แก่
ทุกภาคส่วนทังธุ
W รกิจที:เกี:ยวเนื:องกับบริ ษัทตังแต่
W ต้นนํ Wาถึงปลายนํ Wา องค์กรธุรกิจ และสถาบันต่างๆ รวมทังสถาบั
W
นทางสังคม
และชุมชน เพื:อขับเคลือ: นสังคมให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยัง: ยืน
บริ ษัทอ้ างอิงแนวทางการดําเนินการในระดับสากล ซึง: ครอบคลุมทังด้
W านเศรษฐกิจ สังคมและสิ:งแวดล้ อม ภายใต้ หลัก
บรรษัทภิบาลที:ดีเพื:อให้ เกิดการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน: ในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
เพื:อประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง: ยืน
บรรษัทภิบาล
กํากับดูแลการบริ หารธุรกิจให้ มีความโปร่งใส เป็ นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ตามอุดมการณ์ “ตังมั
W น: ในความเป็ นธรรม”
• การกํากับดูแลกิจการทีด
: ี
• การจัดการและบริ หารความเสีย
:ง
• การเปิ ดเผยข้ อมูลและการรายงาน

เศรษฐกิจ
สร้ างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การทํากําไร
แต่เป็ นการสร้ างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ ายที:เกี:ยวข้ อง
• สนับสนุนความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจของประเทศผ่าน
มูลค่าจากผลประกอบการ
• การกระจายรายได้ ไปสูผ
่ ้ มู ีสว่ นเกี:ยวข้ อง

สิ'งแวดล้ อม
มุง่ มัน: ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คณ
ุ ค่า และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่าง
ยัง: ยืน
• พลังงานและการเปลีย
: นแปลงของภูมิอากาศ
• การบริ หารจัดการนํ Wา
• การจัดการของเสีย
• ผลิตภัณฑ์ทเี: ป็ นมิตรต่อสิง
: แวดล้ อม

สังคม
ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และถือมัน: ในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดยี ิ:งขึ Wน
ในทุกแห่งที:บริษัทเข้ าไปดําเนินธุรกิจ
• การลงทุนเพื:อชุมชนและการบริ จาค
• การปฏิบต
ั ิด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาความรู้
• สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
• การมีสว
่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย
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ประเด็นการพัฒนาอย่ างยั'งยืน
บริ ษัทได้ ดําเนินการรวบรวมและประเมินประเด็นด้ านการพัฒนาอย่างยัง: ยืนผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยัง: ยืน
ที:เกี:ยวข้ องตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า โดยเทียบประเด็นที:อตุ สาหกรรมเดียวกัน ให้ ความสําคัญประเด็นที:ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทังภายใน
W
และภายนอก ให้ ความสําคัญประเด็นที:นานาชาติให้ ความสําคัญในบริ บทของความยัง: ยืนและแนวโน้ มการเปลี:ยนแปลง
ของโลก ประกอบกับการนําแนวทางการดําเนินกลยุทธ์และปั จจัยความเสีย: งขององค์กรในปั จจุบนั และอนาคตที:อาจส่งผล
กระทบหรื อเป็ นโอกาสในการดําเนินธุรกิจมาประกอบการประเมินความสําคัญของประเด็นด้ านการพัฒนาอย่างยัง: ยืน
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
ประเด็นการพัฒนาอย่ างยั'งยืน
ประเด็นที'สาํ คัญ
การจัดการพลังงานและ
การบริ หารก๊ าซเรื อน
กระจก
ความปลอดภัย

การพัฒนาสินค้ าทีเ: ป็ น
มิตรกับสิง: แวดล้ อม

การจัดการทรัพยากรนํ Wา

มลภาวะอากาศ
การจัดการทรัพยากร
และการใช้ ทรัพยากร
หมุนเวียน

คําอธิบาย
หัวข้ อในรายงาน
การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจกตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เพื:อ พลังงานและการเปลีย: นแปลง
ลดคาร์ บอนฟุตพริ นW ท์ รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี:ยง สภาพภูมิอากาศ
และโอกาสในการดําเนินธุรกิจจากการเปลี:ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
การขับเคลื:อนนโยบายความปลอดภัย มาตรฐาน และ สุขภาพและความปลอดภัย
โครงการต่างๆ ครอบคลุมการบริ หารงานความปลอดภัย
ในกระบวนการ เพื:อป้องกันและลดความสูญเสีย
การพัฒนา ผลิต ภัณ ฑ์ การให้ บริ การ โมเดลธุร กิ จ และ
กระบวนการผลิต ทังที
W :มีอยู่เดิมและพัฒนาขึ Wนใหม่ โดย
คํ า นึ ง ทังW ห่ ว งโซ่ คุณ ค่ า เพื: อ ตอบสนองต่ อ แนวโน้ ม การ
เปลีย: นแปลงของผู้บริ โภคที:ให้ ความสําคัญกับสินค้ าที:เป็ น
มิตรกับสิง: แวดล้ อมมากขึ Wน
การบริ ห ารจั ด การความเสี: ย งด้ านนํ าW เชิ ง บู ร ณาการ
ครอบคลุม ทังW ความเสี:ย งเชิ ง กายภาพ ความเสี:ย งด้ า น
สิ:งแวดล้ อม ความเสี:ยงด้ านการรับรู้ ทางสังคม และความ
เสีย: งจากการเปลีย: นแปลงกฎ ระเบียบ ข้ อกําหนด
การบริ ห ารจัดการความเสี:ยงด้ า นมลภาวะอากาศ การ
ควบคุมและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
การบริ หารจัดการความเสี:ยงด้ านการใช้ ทรั พยากร และ
การใช้ ทรัพยากรหมุนเวียน

การรับรองสินค้ าที:เป็ นมิตรกับ
สิง: แวดล้ อม

การบริ หารจัดการนํ Wา

มลภาวะอากาศ
การจัดการวัตถุดิบและของเสีย
อุตสาหกรรม

การดําเนินงานด้ านการพัฒนาอย่ างยั'งยืน
พลังงานและการเปลี'ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี:ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็ นประเด็นที:ทวั: โลกให้ ความสนใจดังเห็นได้ จากการร่ วมมือกันของทุกภาคส่วน
เพื:อรับมือกับปั ญหาการเพิ:มขึ Wนอย่างต่อเนื:องของอุณหภูมิเฉลีย: ของโลก ซึง: ประเทศไทยเองก็ได้ ลงนามความร่วมมือในการ
ตังเป
W ้ าหมายร่ วมกันควบคุมการเพิ:มขึ Wนของอุณหภูมิเฉลี:ยของโลกให้ ตํ:ากว่า 2 องศาเซลเซียส ดังนันW การเปลี:ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจึงเป็ นประเด็นที:ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย เช่น คู่ค้า ลูกค้ า องค์กรอิสระและหน่วยงานราชการให้ ความสนใจ และ
ด้ วยกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกนันW พลังงานนันถื
W อเป็ นปั จจัยสําคัญในทุกขันตอนของการผลิ
W
ตซึ:งบริ ษัทให้
ความสําคัญและมีแนวทางการจัดการพลังงานและการบริ หารก๊ าซเรื อนกระจก ดังนี W
1. ลดผลกระทบของการใช้ เชื Wอเพลิงฟอสซิล
2. เพิ:มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน
3. เพิ:มขีดความสามารถการใช้ พลังงานทดแทน
4. ปลูกฝั งจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ พลังงานแก่พนักงาน
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
การดําเนินการปรับปรุ งด้ านพลังงานและจัดการก๊ าซเรือนกระจก
1. เพิ:มความสามารถในการใช้ พลังงานทดแทน ด้ วยการติดตังระบบผลิ
W
ตพลังงานไฟฟ้ าด้ วยแผงโซล่าร์ เซลล์บนหลังคารวม
4.7 เมกกะวัตต์ ซึง: เทียบเป็ นประมาณการลดการปล่อย GHG ได้ 3,747 ตัน คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)/ปี

ระบบ PV Solar Rooftop ขนาด 1.8
MW ที:โรงงานนิคมหนองแค

ระบบ PV Solar Rooftop ขนาด 0.9
MW ที:โรงงานหนองแค1

ระบบ PV Solar Rooftop ขนาด 2.0
MW ที:โรงงานหินกอง

2. เพิ:มประสิทธิภาพการใช้ พลังงาน ด้ วยการนําลมร้ อนที:เหลือทิ Wงจากบริ เวณหน้ าเตาเผา (Chimney Stack) ที:ต้องปล่อย
ออกสูบ่ รรยากาศนํากลับมาใช้ ใหม่ (Waste Heat Recovery) โดยผ่านกระบวนการ Air to Air Heat Exchanger เพื:อ
นําลมร้ อนที:สะอาดกลับมาใช้ ในการอบไล่ความชื Wนกระเบื Wองที:เตาอบไล่ความชื Wน ซึง: จะช่วยประหยัดพลังงานความร้ อน
จากการใช้ ก๊าซธรรมชาติได้ 5,560 ล้ านบีทียู/ปี และช่วยลดปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ที:ปล่อยออกสูบ่ รรยากาศได้
329 ตัน คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)/ปี

ระบบ Waste Heat Recovery from Kiln’s Chimney (Air to Air Heat Exchanger )
3. การเพิ:มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานด้ านพลังงานไฟฟ้ า เปลี:ยนหลอดประหยัดไฟชนิดหลอด LED Tube และ High Bay
จํานวนรวม 13,900 หลอด สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ า 1,330 เมกกะวัตต์-ชัว: โมงต่อปี คิดเป็ นปริ มาณการลด
การปล่อย GHG ได้ 773 ตัน คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)/ปี
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ผลการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ปี 2561
การใช้ พ ลัง งานรวมในกระบวนการผลิต เท่า กับ 4.33 เพตะจูล โดยเมื: อเที ย บประสิทธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งานใน
กระบวนการผลิตคิดเป็ น 5.60 กิกะจูล ต่อตันสินค้ า โดยมีสดั ส่วนพลังงานจากเชื Wอเพลิงฟอสซิลร้ อยละ 96.8 และพลังงาน
ทางเลือกจากชีวมวลและโซล่าร์ เซลล์ร้อยละ 3.2
บริ ษัทได้ จัดทําฐานข้ อมูลปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกจากกิจกรรมของบริ ษัท ซึ:งปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกในรายงานนี W
รายงานเฉพาะธุรกิจเซรามิก โดยมีกิจกรรมที:เกี:ยวข้ องกับการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก ดังนี W
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรง
จากการดําเนินงานจากกิจกรรมและเครื: องจักรที:ควบคุมโดยบริ ษัท
(GHG Emissions Scope 1)
• การใช้ ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
• การใช้ นํ Wามันดีเซลในการขนส่งทางรถบรรทุกในโรงงาน
• การใช้ นํ Wามันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้ าสํารองฉุกเฉินของบริ ษัท
• การใช้ ก๊าซ LPG ในการขนส่ง
• การใช้ วต
ั ถุดิบทีม: ีคาร์ บอนเนตเป็ นองค์ประกอบ
• การใช้ นํ Wามันเบนซินในการขนส่ง
• การใช้ สาร SF6 และ HFCs

การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทางอ้ อม
จากการซื Wอไฟฟ้ าเพื:อใช้ ในกิจกรรมของบริ ษัท
(GHG Emissions Scope 2)
• การใช้ กระแสไฟฟ้ าจากแหล่งผลิต
ภายนอก

โดยปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกรวมเท่ากับ 0.28 ล้ าน ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) เมื:อเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิต การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทางตรงจากการดําเนินกิจกรรมและเครื: องจักรที:ควบคุมโดยบริ ษัทเท่ากับ
234 กิโลกรัมคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(CO2e) ต่อตันสินค้ า ส่วนการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทางอ้ อมจากการซื Wอไฟฟ้ า
เพื:อใช้ ในกิจกรรมของบริ ษัทเท่ากับ 126 กิโลกรัมคาร์ บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (COíe) ต่อตันสินค้ า
สุขภาพและความปลอดภัย
ความปลอดภัยคือสิง: ที:เป็ นคุณค่าที:สาํ คัญยิ:งของการทํางานบริ ษัท จึงมีความห่วงใยสูงสุดและต้ องการให้ พนักงานและ
ผู้เกี:ยวข้ องทุกคนมีความปลอดภัยในการทํางาน ไม่ประสบหรื อปราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยจากการทํางาน
(Injury & Illness Free) โดยการควบคุมความเสีย: งในการทํางานอย่างต่อเนื:อง ผ่านการใช้ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework) โดยมุ่งหวังให้ แต่ละหน่วยงานมีระบบการจัดการและพัฒนา
ด้ านความปลอดภัยอย่างต่อเนื:องและสามารถใช้ เป็ นเครื: องมือในการตรวจประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานด้ านความ
ปลอดภัยตามข้ อกําหนดของเอสซีจีได้ (Safety Performance Assessment Program, SPAP) ซึง: บริ ษัทได้ ดําเนินงานตาม
SCG Safety Framework อย่างเป็ นรูปธรรม ควบคูไ่ ปกับการตรวจประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย ดังนี W
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SCG Safety Framework

การบริหารและการจัดการ
ผู้บริ หารทุกคนต้ องเป็ นผู้นําและรับผิดชอบในการดําเนินงานด้ านความปลอดภัย (Visible Safety Leadership) โดย
การเป็ นตัวอย่างด้ านความปลอดภัย เพื:อให้ พนักงานและคู่ธุรกิจสามารถรับรู้ ว่าผู้บริ หารห่วงใย (Care) และให้ ความสําคัญ
เรื: องความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิ:ง พร้ อมกับการติดตามวัดผลระดับความเป็ นผู้นําเพื:อมาปรับปรุงอย่างต่อเนื:อง
การสังเกตความปลอดภัยในการทํางาน (Safety Observation) โดยผู้บริ หาร เป็ นกระบวนการสังเกตการทํางานของ
พนักงานและคู่ธุรกิจว่าปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดหรื อวิธีการทํางานอย่างปลอดภัยหรื อไม่ หากพบว่าผู้ปฏิบตั ิงานสามารถ
ทํางานอย่างปลอดภัยดีแล้ ว ผู้บริ หารจะกล่าวชมเชยเพื:อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน หากพบประเด็นที:เป็ น
ความเสี:ยง ผู้บริ หารจะขอให้ หยุดการทํางานและสร้ างความเข้ าใจให้ ผ้ ูปฏิบัติงานปรั บเปลี:ยนวิธีการทํางานที:มีความ
ปลอดภัย เพื:อสร้ างความเข้ าใจแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
การปฏิบัติการและเทคนิค
บริ ษัทมุง่ มัน: ดําเนินการลดความเสีย: งและควบคุมการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื:อง โดยการทบทวนและประเมินความเสี:ยงใน
การทํางานที:มีแนวโน้ มการเสียชีวิตหรื อบาดเจ็บรุ นแรง พร้ อมทังปรั
W บปรุ งระบบปฏิบตั ิการและติดตามการควบคุมให้ เกิด
การปฏิบตั ิอย่างสมํ:าเสมอ เช่น
• ประกาศใช้ กฎพิทกั ษ์ ชีวิต (Life Saving Rules) ซึง: มีทงหมด
ัW
10 ข้ อ ซึง: เป็ นกฎความปลอดภัยที:ละเลยไม่ได้ โดยถือเป็ น
ข้ อตกลงร่ วมกันและเป็ นส่วนหนึ:งในสัญญาจ้ างงานกับคู่ธุรกิจ ทังนี
W Wหากมีการปฏิบตั ิที:ละเลยกฎพิทกั ษ์ ชีวิตจะมี
มาตรการลงโทษอย่างเข้ มงวดตามข้ อกําหนดที:ระบุไว้

กฎพิทักษ์ชว
ี ิต 10 ข้อ บนบัตร
ที่พนักงานทุกคนมีติดตัว
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• จัดตังคณะทํ
W
างานความปลอดภัยในการทํางานที:สงู (Community of Practice, CoP) เพื:อดําเนินงานตามระบบ

บริ หารจัดการการทํางานที:สงู ตังแต่
W 1.8 เมตรขึ Wนไปอย่างปลอดภัย 6 ขันตอน
W
ซึ:งมีกระบวนการชี Wบ่งและประเมิน
ความเสีย: งเพื:อหาแนวทางในการป้องกัน การคัดเลือกผู้ปฏิบตั ิงานที:มีความเชี:ยวชาญ การชี Wแจงกฎระเบียบ วิธีการ
ทํางานที: ปลอดภัย ให้ กับผู้ปฏิบัติงาน การอบรมและตรวจสอบความพร้ อมร่ างกายผู้ปฏิ บัติ งาน การควบคุม
ตรวจสอบความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงาน โดยการพัฒนาเครื: องมือและอุปกรณ์ เพื:อให้ การทํางานที:สงู มีความ
สะดวกและปลอดภัยมากยิ:งขึ Wน

ใช้ อากาศยานโดรนสังเกตการทํางานที:สงู บนหลังคา เพื:อลดความเสีย: งของผู้ควบคุมงานและ Watch Man
• การจัดทํามาตรฐานและติดตังเครื
W : องจักรตามระบบ Foolproof Machine ซึง: เป็ นระบบ Safety Sensor หรื อ Safety

Interlock Switch เพื:อป้องกันอุบตั ิเหตุที:เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานที:ปฏิบตั ิงานกับเครื: องจักร รวมไปถึง
ส่งเสริ มและรณรงค์การให้ ความรู้พนักงานในการปฏิบตั ิงานกับเครื: องจักรและการหยุดเครื: องจักรก่อนการปรับแต่ง
• มีการจัดทํามาตรฐานเครื: องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ าและตรวจรับรองโดยช่างผู้ชํานาญการให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
อย่างสมํ:าเสมอ พร้ อมทังมี
W การบ่งชี Wโดยออกใบรับรองเพื:อตรวจติดตามก่อนการใช้ งาน โดยครอบคลุมทังเครื
W : องมือ
และอุปกรณ์ไฟฟ้ าของพนักงานและคูธ่ ุรกิจ เพื:อป้องกันอุบตั ิเหตุที:อาจจะเกิดจากเครื: องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ าไม่อยู่
ในสภาพพร้ อมใช้ งาน
• ระบบความปลอดภัยในการบริ หารจัดการรถยก (Forklift) โดยการอบรมขึ Wนทะเบียนผู้ขบั ขี:และชี Wบ่งด้ วยใบอนุญาต
รวมไปถึงการร่ วมกับคู่ธุรกิจออกแบบมาตรฐานความปลอดภัยของรถยก เช่น ระบบ Interlock ยืนยันคนขับ การ
จํากัดความเร็ ว การติดตังไฟ
W Blue Spot เพื:อเป็ นสัญญาณไฟเตือนอันตรายขณะที:รถยกขับถอยหลัง
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วัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย
บริ ษัทเน้ นการสร้ างการมีสว่ นร่ วมระหว่างพนักงานและคู่ธุรกิจ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็ นแนวทางสําคัญที:
จะช่วยส่งเสริ มให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจและการทํางานร่ วมกัน เพื:อช่วยให้ ความผิดพลาดและอุบตั ิเหตุในการทํางาน
ลดลง ผ่านกิจกรรมสร้ างการมีสว่ นร่วมในการทํางานอย่างต่อเนื:อง ได้ แก่
การสังเกตการทํางานเพื'อความ
การวิเคราะห์ งานเพื'อความ
การหยั'งรู้ ระวังภัย
ปลอดภัย
ปลอดภัย
เพื:อปลูกฝั งพฤติกรรมที:ปลอดภัยใน เพื: อ วิ เ คราะห์ ห าอั น ตรายที: อ าจ เพื:อวิเคราะห์ และค้ นหาอันตรายที:
การทํ า งาน ซึ: ง เป็ นส่ ว นสํ า คัญ ใน เกิดขึ Wนและเตรี ยมป้องกันแก้ ไข
อาจจะเกิดขึ Wนและช่วยยํ Wาเตือนก่อน
การสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัย
เริ: มปฏิบตั ิงาน
การสื'อสารความปลอดภัย
การตรวจความปลอดภัย
เพื:อสื:อสารและสร้ างความตระหนัก ก า ร ต ร ว จ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย โด ย
ถึ ง ความปลอดภัย ทังW ในและนอก เจ้ าหน้ า ที: ค วามปลอดภัย หัว หน้ า
การทํางาน
งานและคณะกรรมการความ
ปลอดภั ย เพื: อ ช่ ว ยค้ นหาและลด
สภาพการทํางานที:ไม่ปลอดภัย

กิจกรรม 5 ส.
เพื : อ ดูแ ลสภาพพื นW ที : ก ารทํา งาน
ให้ ส ะอาดเป็ นระเบีย บเรี ย บร้ อย
ช่วยสร้ างวิ นัยและความปลอดภัย
ในการทํางาน

ผลการดําเนินงานด้ านความปลอดภัยปี 2561 ไม่มีอบุ ตั ิเหตุถึงขันเสี
W ยชีวิตของทังพนั
W กงานและคู่ธุรกิจ แต่ยงั มีอบุ ตั ิเหตุถึง
ขันหยุ
W ดงานของพนักงานคู่ธุรกิจ 1 ราย โดยอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุขนหยุ
ั W ดงาน (Lost Time Incident Frequency rate LTIFR) เท่ากับ 0.017 ราย ต่อ 200,000 ชัว: โมงการทํางาน อย่างไรก็ดี บริ ษัทมุง่ มัน: ที:จะบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย
เพื:อลดอุบตั ิเหตุให้ เป็ นศูนย์
การรับรองสินค้ าที'เป็ นมิตรกับสิ'งแวดล้ อม
จากการเปลีย: นแปลงของโลกที:รวดเร็ วทําให้ การใช้ ทรัพยากรของจากธรรมชาติมีอตั ราเพิ:มสูงขึ Wน บริ ษัทในฐานะผู้ผลิต
ที:ใช้ ทรั พยากรมีความตระหนักและมุ่งมั:นอย่างต่อเนื:องที: จะปรั บปรุ งผลิตภัณฑ์ และมีความรั บผิดชอบต่อสังคม โดย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจะต้ องที:ผ่านมาตรฐานที:เกี:ยวข้ อง เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื Wองเซรามิก (มอก.
2508-2555) ISO13006 เครื: องหมาย CE มาตรฐานฉลากสินค้ าที:เป็ นมิตรกับสิ:งแวดล้ อม การรับรองข้ อมูลสินค้ าสําหรับ
ผู้พฒ
ั นาอาคารเขียว (อาคาร LEED) เพื:อรับประกันว่าผู้บริ โภคจะได้ สนิ ค้ าตรงตามข้ อกําหนดของกฎระเบียบที:เกี:ยวข้ องใน
ทุกล็อตการผลิต
ในปี 2561 ยอดขายสินค้ าที:เป็ นมิตรกับสิ:งแวดล้ อมภายใต้ แบรนด์ COTTO CAMPANA และ SOSUCO เทียบกับ
ยอดขายทังหมดของบริ
W
ษัทคิดเป็ นร้ อยละ 35
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
สินค้ าที'เป็ นมิตรกับสิ'งแวดล้ อมที'บริษัทได้ รับการรับรอง ได้ แก่
1. ฉลาก SCG eco value
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ การรับรองฉลากสินค้ าและบริ การที:เป็ นมิตรกับสิ:งแวดล้ อมประเภทการ
รับรองตนเองภายใต้ ฉลาก SCG eco value ตังแต่
W ปี 2552 ซึ:งกําหนดเกณฑ์การพิจารณาอ้ างอิง
มาตรฐาน ISO 14021 : Environmental Labels and Declarations Self-Declared Environmental
Claims ควบคู่กับการพิจารณาความต้ องการของผู้มี ส่วนได้ เสีย และผลกระทบตลอดวงจรชี วิ ต
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA) จากคณะทํางานพิจารณาด้ านเทคนิค (Technical Team)
ของเอสซีจีเป็ นผู้ให้ การรับรองข้ อมูลเชิงปริ มาณของสินค้ าและบริ การที:ได้ ฉลาก SCG eco value
เพื:อให้ เกิดความน่าเชื:อถือและความมัน: ใจแก่ผ้ บู ริ โภค
2. ฉลากคาร์ บอน / ฉลากลดโลกร้ อน

ฉลากลดคาร์ บอน

ฉลากลดคาร์ บอนฟุตฟริ นW ท์

ฉลากคาร์ บอนฟุตฟริ นW ท์

จากความตระหนัก ด้ า นการเปลี:ย นแปลงสภาพภูมิ อ ากาศที: ทุก ฝ่ ายให้ ค วามสนใจ บริ ษัท มุ่ง มั:น ในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ:งเรื: องการอนุรักษ์ พลังงาน ที:จะทําให้ การใช้ พลังงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทภายใต้ แบรนด์ COTTO CAMPANA และ SOSUCO ได้ รับรองฉลากคาร์ บอนและฉลากลดโลกร้ อน
จากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิง: แวดล้ อมไทย ซึง: เป็ นการประเมินการปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตงแต่
ั W การได้ มาซึ:งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้ งานและการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้
3. ฉลาก EU Flower
นอกจากนี W บริ ษั ท ยั ง มุ่ ง มั: น ที: จ ะพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที: เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ: ง แวดล้ อ ม เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิ ภาพกับมาตรฐานอื:นๆ จากต่างประเทศในระดับสากล ทําให้ ผลิตภัณฑ์ Glazed porcelain
tiles ของ COTTO ได้ รับรองมาตรฐาน EU Flower จากองค์กร EU Ecolabel หน่วยงานที:ให้ การรับรอง
สินค้ าที:เป็ นมิตรกับสิง: แวดล้ อมของสหภาพยุโรป
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
การจัดการทรัพยากรนํา>
ทรัพยากรนํ Wามีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตทังภาคการเกษตรและภาคอุ
W
ตสาหกรรม อีกทังในปั
W จจุบนั ความแปรปรวน
ของปริ มาณนํ Wาในธรรมชาติอนั เนื:องมาจากการเปลี:ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อปริ มาณนํ Wาฝนและนํ Wาท่า บริ ษัท
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการนํ Wา จึงกําหนดให้ การจัดการนํ Wาเป็ นหนึ:งในความเสี:ยงระดับธุรกิจทังในด้
W าน
ปริ มาณนํ Wาซึ:งจะมีคณะทํางานบริ หารความเสี:ยง (Risk) และบริ หารความต่อเนื:องธุรกิจ (BCM) จัดทําแผนการบริ หาร
ความเสีย: งกรณีหากเกิดภัยแล้ งหรื อการเกิดอุทกภัย
ส่วนด้ านจัดการคุณภาพนํ Wา ได้ จดั ตังหน่
W วยงานบริ หารจัดการทรัพยากรมาดูแลรับผิดชอบในการผลิตนํ Wาดีและจัดการ
นํ Wาเสีย และมุง่ เน้ นให้ ทกุ หน่วยงานให้ ความสําคัญกับการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง 3R โดยมีกลยุทธ์
ในการจัดการดังนี W
1. ลดความเสีย: งจากประเด็นด้ านนํ Wา
2. ลดการใช้ นํ Wาด้ วยการเพิ:มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
3. นํานํ Wาที:ผา่ นการบําบัดกลับมาใช้ งาน
4. พัฒนาความสามารถของบุคลากรที:ปฏิบตั ิงานด้ านนํ Wา
ผลการดําเนินงานด้ านนํ Wาปี 2561 ปริ มาณการใช้ นํ Wาจากภายนอก 1.35 ล้ านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้ วย นํ Wาจากแหล่ง
นํ Wาผิวดินร้ อยละ 73 นํ Wาประปาร้ อยละ 23 และนํ Wาบาดาลร้ อยละ 4 โดยเมื:อเทียบประสิทธิภาพการผลิตกับปริ มาณการใช้ นํ Wา
เท่ากับ 1.75 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้ า
การจัดการมลภาวะทางอากาศ
สําหรับอุตสาหกรรมเซรามิก มลสารทางอากาศที:สําคัญ คือ ฝุ่ นละอองที:เกิดจากการฟุ้งกระจายระหว่างกระบวนการ
ผลิตผงดิน การเก็บกอง การขนส่ง ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ในกระบวนการเผา
กระเบื Wอง บริ ษัทมีแนวทางการบริ หารจัดการโดยเน้ นการป้องกันและลดมลสารที:แหล่งกําเนิด ร่ วมกับมาตรการแก้ ไขให้
เหมาะสมสําหรับแต่ละพื Wนที:ปฏิบตั ิการ และการตรวจวัดอากาศจากปล่องระบาย เพื:อควบคุมและป้องกันไม่ให้ สง่ ผลกระทบ
สูช่ มุ ชนและสิง: แวดล้ อมภายนอก โดยนําฝุ่ นจากการดักจับนี Wเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตใหม่ เพื:อลดการใช้ ทรัพยากร นอกจากนี W
มีการตรวจวัดเพื:อเฝ้ าระวังคุณภาพอากาศอย่างสมํ:าเสมอและต่อเนื:อง
การป้องกันที'แหล่ งกําเนิด
ฝุ่ น
• ติดตังW Bag filter ในจุดทีม
: ีการขนถ่าย
วัตถุดิบ
• ติดตังระบบกํ
W
าจัดฝุ่ นแบบเปี ยก
(Wet scrubber ) ที:ขนตอนการผลิ
ัW
ตผงดิน
• ค้ นหาและกําจัดจุดรั:วไหล (Source of
Contaminate : SOC)
NOx และ SOx
• การใช้ เชื Wอเพลิงทีม
: ีซลั เฟอร์ ตาํ:
• การควบคุมสภาวะเตาเผา Excess Air

การบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน
•

•

แผนการบํารุงรักษา
เครื: องจักรเชิงป้องกัน

แผนการบํารุงรักษา
เครื: องจักรเชิงป้องกัน
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การตรวจวัดคุณภาพ
•

•

การตรวจคุณภาพอากาศจาก
ปล่องระบายตามกฎหมาย

การตรวจคุณภาพอากาศจาก
ปล่องระบายตามกฎหมาย

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
ผลการดําเนินงานด้ านการจัดการมลภาวะทางอากาศปี 2561 มีอตั ราการปล่อยฝุ่ นออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ
ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ผ่านมาตรฐานตามกฎหมายเมื:อเทียบประสิทธิภาพการผลิต ปริ มาณฝุ่ นจากปล่องเท่ากับ
82 กรัมต่อตันสินค้ า ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับ 25 กรัมต่อตันสินค้ า และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) เท่ากับ
108 กรัมต่อตันสินค้ า
การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม
ทรัพยากรดินและแร่ ที:มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการใช้ เป็ นวัตถุดิบสําหรับการผลิตเซรามิก เป็ นทรัพยากรที:มีอยู่จํากัด
ในอนาคตอาจจะหมดไปได้ บริ ษัทมีความตระหนักในการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้ วยหลักการ 3Rs ของเอสซีจี
ปั จจุบนั ได้ ขยายมุมมองให้ ครบทังห่
W วงโซ่คณ
ุ ค่า โดยศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) คือ การ
หมุนเวียนใช้ ทรั พ ยากรในห่ว งโซ่คุณค่า เพื:อ ใช้ ทรั พยากรใหม่ให้ น้ อยที:สุดและเกิ ดประโยชน์ สูงสุด มาปรั บใช้ ใ นการ
ดําเนินงานเพื:อใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริ มาณของเสียที:ต้องส่งกําจัด และพัฒนากระบวนการผลิตเพื:อ
นําของเสียกลับมาใช้ ใหม่ให้ เกิดมูลค่าเพิ:มขึ Wนอย่างต่อเนื:อง โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการดังนี W
1. ลดปริ มาณของเสียจากแหล่งกําเนิด
2. การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื:อนําวัตถุดิบและของเสียกลับมาใช้ ใหม่และเพิ:มมูลค่าให้ ของเสีย
3. ลดการกําจัดของเสียโดยการเผาทิ Wงอย่างไม่ก่อประโยชน์
การจัดการของเสียภายในโรงงาน มีการนํากากตะกอนจากระบบบําบัดนํ Wาเสียและผงดิน Reject มาเป็ นส่วนผสมใน
การผลิตใหม่ เพื:อลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และรับเศษเซรามิกภายนอกที:เป็ นของเสียจากบริ ษัทอื:นเข้ ามาเป็ นวัตถุดิบ
คิดสัดส่วนการใช้ วตั ถุดิบที:ใช้ หมุนเวียน (Alternative Raw Material) เทียบกับวัตถุดิบใหม่จากธรรมชาติ( Virgin Raw
Material ) เท่ากับร้ อยละ 10 อย่างไรก็ดี ยังมีของเสียที:เกี:ยวข้ องจากกระบวนผลิตที:ยงั ต้ องบริ หารจัดการปริ มาณ 5.8 กิโลกรัม
ต่อตันสินค้ า โดยเกิดจากขี Wเถ้ าหลังจากใช้ พลังงานชีวมวลร้ อยละ 82
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการดําเนินการในการต่ อต้ านคอร์ รัปชันประจําปี 2561
การดําเนินการในการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษัทให้ ความสําคัญเรื: องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน โดยได้ นํานโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของเอสซีจีมาใช้ เป็ นแนวทางใน
การดําเนินธุรกิจและปลูกฝั งเป็ นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้ องตามอุดมการณ์ 4 ในเรื: อง “ตังมั
W น: ในความเป็ นธรรม คือ การ
ทํางานอย่างซื:อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบตั ิตอ่ ผู้เกี:ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่างให้ เกียรติ จริ งใจ เป็ นมิตรและเป็ นธรรม”
โดยในปี 2561 บริ ษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
(CAC) และได้ จดั ทํานโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันเพื:อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิตอ่ ไป
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทดําเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื
W
อ
ทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที:เกี:ยวข้ องในทุกประเทศ และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี Wอย่างสมํ:าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและข้ อกําหนดในการดําเนินการเพื:อให้
สอดคล้ องกับการเปลีย: นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย โดยมีการกําหนดคํานิยาม “คอร์ รัปชัน
(Corruption)” ไว้ อย่างชัดเจนเพื:อให้ เกิดความเข้ าใจถูกต้ องตรงกัน ดังนี W
ขอบเขตของคําว่ า “คอร์ รัปชัน (Corruption)” ที:ใช้ ในนโยบายนี Wให้ หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ
โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ คํามัน: ว่าจะให้ เรี ยกร้ องหรื อรับซึ:งเงิน ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื:นใดซึ:งไม่เหมาะสม
กับเจ้ าหน้ าที:ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที:ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื:อให้ บคุ คล
ดังกล่าวปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที: อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรั กษาไว้ ซึ:งธุรกิ จ หรื อแนะนําธุรกิจให้ แก่บริ ษัท
โดยเฉพาะ หรื อเพื:อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ: ผลประโยชน์อื:นใดที:ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที:กฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ:น หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทําได้
กําหนดแนวปฏิบัติและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ ละระดับตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
• กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบต
ั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้ องไม่เข้ าไป
เกี:ยวข้ องกับเรื: องคอร์ รัปชัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
• พนักงานบริ ษัทไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมื:อพบเห็นการกระทําที:เข้ าข่ายคอร์ รัปชันที:เกี: ยวข้ องกับบริ ษัท ต้ องแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลที:รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรื อ
ข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชาหรื อบุคคลที:กําหนดให้ ทําหน้ าที:รับผิดชอบเกี:ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที:กําหนดไว้
• บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที:ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื: องคอร์ รัปชันที:เกี:ยวข้ องกับบริ ษัท โดยใช้ มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที:ให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริ ต
ในปี 2561 บริ ษัทได้ สอื: สาร สร้ างความตระหนักรู้ ความเข้ าใจให้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ดังนี W
1. จัดกิจกรรมเสริ มสร้ างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้ องกันในเรื: องการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน “Proactive and Preventive System” ประกอบด้ วย
• การจัดทําแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” แบ่งแบบทดสอบออกเป็ น 3 ระดับ ให้ สอดคล้ องกับบทบาทหน้ าที:
และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรื: องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณและ
แนวทางต่อต้ านคอร์ รัปชันของบริ ษัท โดยพนักงานทุกคนต้ องทําให้ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี Wยังได้
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ทําการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนําข้ อสอบที:พนักงานตอบผิดจํานวนมากมาสื:อสารให้
พนักงานเกิดความเข้ าใจที:ถกู ต้ อง
• การปลูกฝั งความตระหนักรู้ ของบทบาท อํานาจ หน้ าที:และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability
Awareness) ในการจัดการความเสีย: งและการควบคุมที:ดีตามแนวทาง Three Lines of Defense
• การสือ
: สารกรณีศกึ ษาเรื: องการทุจริ ตที:สาํ คัญโดยสะท้ อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense
2. การจัดสัมมนาให้ ความรู้เชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เรื: อง การควบคุมภายใน ความเสีย: งในการปฏิบตั ิงาน รวมทังW
การเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ เพื:อการปฏิบตั ิงานที:ถกู ต้ องและเป็ นแบบอย่างที:ดี
3. การเผยแพร่ และการสื:อสารทําความเข้ าใจในคู่มือจรรยาบรรณ และแนวทางต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ แก่พนักงาน
ทุกระดับรับทราบ และปฏิบตั ิตามคูม่ ือและนโยบายฯ ดังกล่าว ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip)
นอกจากนี Wหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ การประเมิน ติดตามการกํากับดูแลที:ดี การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและแนวทาง
ต่อต้ านคอร์ รัปชันทุกครังW เมื:อมีการเข้ าตรวจสอบประจํางวด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครังW ที:มีการประชุม
การคุ้ มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ ผ้ ูท' ีแจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เ บาะแสเกี'ยวกั บการทุ จริ ต หรื อไม่ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยาบรรณและแนวทางต่ อต้ านคอร์ รัปชัน (Whistleblowing Policy)
บริ ษัทได้ นําแนวปฏิบตั ิเรื: องการรับข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสของเอสซีจีมาใช้ โดยให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแล
กิจการที:ดี เปิ ดโอกาสให้ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ สามารถรายงานหากพบเห็นการฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ข้ อบังคับที:กฎหมายกําหนด การกระทําผิดในเรื: องการกํากับดูแลที:ดี การกระทําทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อพบเห็นการกระทําที:
ผิดจรรยาบรรณ หรื อให้ ข้อมูลเกี:ยวกับความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที:บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมไว้
เพื:อสร้ างความเชื:อมัน: ให้ แก่พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ว่าการรายงานหรื อให้ ข้อมูลหรื อให้ เบาะแสนันจะไม่
W
ทํา
ให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลได้ รับความเดือดร้ อนเสียหาย จึงได้ กําหนดกลไกสําหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้ อน
เสียหายให้ แก่ผ้ ทู ี:ได้ รายงานหรื อให้ ข้อมูลที:อาจจะถูกกระทําโดยไม่เป็ นธรรม เช่น ถูกกลัน: แกล้ งหรื อถูกข่มขู่ โดยกําหนดให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้รับผิดชอบข้ อมูลดังกล่าว
• พนั กงานสามารถร้ องเรี ยนผ่ านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเ มล โดยสามารถร้ อ งเรี ยนได้ ทัง> แบบ
เปิ ดเผยชื'อและไม่ เปิ ดเผยชื'อถึงบุคคลดังต่ อไปนี >
- ผู้บงั คับบัญชาที:ตนไว้ วางใจ
- ผู้อํานวยการสํานักงานการบุคคลกลางเอสซีจี
- ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบเอสซีจี (ผู้ดแู ลงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท)
- เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทเอสซีจี (ผู้ดแู ลงานเลขานุการของบริ ษัท)
- กรรมการบริ ษัทคนใดคนหนึง:
• สํา หรั บ บุ ค คลภายนอก สามารถทํา หนั ง สื อ ถึง บุ ค คลดั ง ต่ อ ไปนี >
- สํานักงานเลขานุการบริ ษัทเอสซีจี (ผู้ดแู ลงานเลขานุการของบริ ษัท)
- สํานักงานตรวจสอบเอสซีจี (ผู้ดแู ลงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท)
- คณะกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับปี 2561 ไม่มีกรณีการร้ องเรี ยนจากทังบุ
W คคลภายนอกและจากภายใน โดยหากมีข้อร้ องเรี ยนในอนาคต บริ ษัท
จะนําข้ อร้ องเรี ยนมาปรับปรุงงานเพื:อกําหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็ นผู้ทําหน้ าที:
ติดตาม นําเสนอ และรายงานความคืบหน้ าต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครังW ที:มีการประชุม
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี'ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษัทกําหนดวิสยั ทัศน์ในการเป็ นผู้นําตลาด มุง่ ดําเนินธุรกิจควบคู่กบั การเสริ มสร้ างความก้ าวหน้ าอย่างยัง: ยืนให้ ทกุ ชุมชน
ที:เข้ าไปดําเนินงาน มุง่ สร้ างคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ า พนักงานและผู้มีสว่ นเกี:ยวข้ องทุกฝ่ าย ภายใต้ คณ
ุ ภาพการบริ หารงานระดับโลก
สอดคล้ องกับหลักการบรรษัทภิบาลที:ดีและมีมาตรฐานด้ านความปลอดภัยสูง อีกทังมุ
W ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
เป็ นอยู่ของผู้คนด้ วยสินค้ าและบริ การที:มีคณ
ุ ภาพจากกระบวนการดําเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมที:มีความเป็ นเลิศ ฝ่ ายจัดการเชื:อว่าการจะก้ าวสูค่ วามเป็ นผู้นําได้ นนต้
ั W องมีระบบการกํากับดูแล การบริ หารความเสี:ยง
การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานและการควบคุมภายในที:มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้ องตามมาตรฐานสากลทังการ
W
ปฏิบตั ิงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที:กําหนดนโยบายการกํากับดูแล การ
บริ หารความเสี:ยง การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริ ษัท โดยอ้ างอิง
มาตรฐานสากลในการปฏิบตั ิงานดังนี W
- การกํากับดูแล

อ้ างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) / ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- การบริ หารความเสีย: ง
อ้ างอิง COSO Enterprise Risk Management / ISO 31000
- การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน อ้ างอิงตามกฎหมายและระเบียบที:เกี:ยวข้ อง / ISO 19600
- การควบคุมภายใน
อ้ างอิง COSO Internal Control Framework 2013 / COBIT5

คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายจัดการกําหนดให้ การควบคุมภายในของบริ ษัทเป็ นไปตาม
กรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission)
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที:ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและรายงานต่อฝ่ ายจัดการ
ซึ:งคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบข้ อบกพร่องที:มีสาระสําคัญเกี:ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ฝ่ ายจัดการในฐานะผู้กํากับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ มีการพัฒนาเครื: องมือต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับ
ความเสีย: งที:เปลีย: นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพื:อสร้ างระบบงานเชิงป้องกันในการดําเนินธุรกิจ ดังนี W
1. Proactive and Preventive System
ปั จจัยสําคัญที:ทําให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้ อย่างยัง: ยืน คือ พนักงานต้ องมีคุณธรรม จริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื:อเป็ นการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณให้ กับพนักงาน บริ ษัทได้ จัดทําระบบเชิ งป้องกัน
ภายในบริ ษัท “Proactive and Preventive System” ซึง: ประกอบด้ วย
1.1 ทดสอบ Ethics e-testing เพื:อปลูกฝั งให้ ความรู้ สร้ างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ กบั พนักงานทุกระดับ
และสามารถนําเรื: องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และแนวทางต่อต้ านคอร์ รัปชันมาปฏิบตั ิและ
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ให้ เกิดผลได้ จริ ง
1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริ หารความเสี:ยงและการควบคุมที:ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ
(Three Lines of Defense)” โดยให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานและหัวหน้ างานในแต่ละบริ ษัท/หน่วยงาน (First Line)
หน้ า 115

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ประยุกต์ใช้ แนวทาง
ดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื:อง ตังแต่
W การประเมินความเสี:ยง กําหนดการควบคุม ติดตามและ
ประเมินผล ซึ:งผู้ทําหน้ าที:เป็ น First Line ถือว่าเป็ นผู้ที:มีบทบาทสําคัญที:สดุ ที:ทําให้ แนวทางดังกล่าวประสบ
ความสําเร็ จและมีประสิทธิภาพ
1.3 การสือ: สาร “กรณีศกึ ษาเรื: องการทุจริ ต การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริ ษัท และจรรยาบรรณ”
ให้ พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบตั ิงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซํ Wา
2. การบูรณาการการกํากับดูแล การบริหารความเสี'ยง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
บริ ษัทดําเนินการด้ านการกํากับดูแล การบริ หารความเสีย: ง การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน
(GRC) และยกระดับสูม่ าตรฐานสากล Integrated GRC เพื:อเพิ:มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซํ Wาซ้ อนในการ
ปฏิบตั ิงาน ตังแต่
W การกํากับดูแล การกําหนดกลยุทธ์ การบริ หารความเสี:ยง จนถึงการติดตามผล มีการสื:อสารโดย
ผู้บริ หารระดับสูงเพื:อให้ พนักงานทุกคนเห็นความสําคัญในการนํา GRC มาใช้ ในการปฏิบตั ิงาน เพื:อสนับสนุนการ
ทํางานของพนักงานให้ นําไปสูก่ ารเติบโตของธุรกิจอย่างยัง: ยืน
3. การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ท' ีเกี'ยวข้ อง
บริ ษัทกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ได้ แก่ นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
นโยบายการแข่งขันทางการค้ า นโยบายการจัดการข้ อมูลภายในที:มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการเปิ ดเผย
ข้ อมูล โดยวางพื Wนฐานให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในฐานะ First Line มีกระบวนการปฏิบตั ิงานที:มนั: ใจได้ ว่าจะป้องกันความเสี:ยง
จากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และได้ พฒ
ั นาระบบการจัดการด้ านการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (SCG Compliance
Management System : CMS) ซึง: สอดคล้ องตามมาตรฐาน ISO 19600
4. การปฏิบัติในเรื'องการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษัทได้ นํานโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อมมาใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และได้
ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในปี 2561 และได้ จดั ทํานโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันเพื:อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิตอ่ ไป
5. การกํา กับ ดูแ ลด้ า นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรั กษาความมั' น คงปลอดภัยของข้ อ มูล และระบบ
เครือข่ ายสื'อสาร
5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทในปั จจุบนั เป็ นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้ อน จึงต้ องมีคณะทํางาน IT
Governance ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อม ทําหน้ าที:กํากับดูแลการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิด
ประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี:ยงจากการเปลี:ยนแปลงเทคโนโลยีที:รวดเร็ ว
ความปลอดภัยของระบบเครื อข่ายสารสนเทศ (Network) และการนําข้ อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ ใน
การบริ หารจัดการ
5.2 นํา SCG e-Policy ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อมซึ:งได้ ปรับปรุ งให้ สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล COBIT5
เพื:อให้ ทนั กับเทคโนโลยีที:เปลี:ยนแปลงและความเสี:ยงใหม่ๆ ที:เกิดขึ Wนมาประยุกต์ใช้ ครอบคลุมเทคโนโลยีที:
ใช้ งานอยู่ในปั จจุบันและที:มีแผนจะนํามาใช้ เพื:อป้องกันพนักงานจากการใช้ งานโดยผิดวัตถุประสงค์ ผิด
กฎหมายภายใต้ ประเทศที:ปฏิบตั ิงาน ป้องกันความเสียหายที:อาจเกิดขึ Wนกับระบบงานหรื อเครื อข่ายและการ
รักษาข้ อมูลสําคัญให้ มีความปลอดภัย
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5.3 นํานโยบายของคณะทํางาน Cybersecurity Governance Committee ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อมมา
ประยุกต์ใช้ กบั บริ ษัท เพื:อกํากับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สอดคล้ องกับแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกําหนดแนวปฏิบตั ิ เน้ น
การสื:อสารให้ ความรู้ ในเรื: อง e-Policy และ Cyber Awareness เพื:อสร้ างความตระหนักรู้ เรื: องความ
ปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศซึง: ถือเป็ นสิง: ที:สาํ คัญสูงสุดในการรักษาข้ อมูลความลับของบริ ษัท รวมทังW
มีการจัดสัมมนาให้ ความรู้แก่พนักงานและการออกสือ: ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip,
Info Graphic และ Poster เป็ นต้ น
6. ระบบการรับข้ อร้ องเรียน
บริ ษัทได้ นําแนวปฏิบตั ิเรื: องการรับข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อมมาใช้ เพื:อแจ้ งเบาะแส
การปฏิบัติที:ไม่เป็ นไปตามหลักบรรษั ทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกํ ากับดูแล ระเบียบ ข้ อบังคับ กฎหมายและ
แนวทางต่อต้ านคอร์ รัปชัน รวมถึงการกระทําทุจริ ต โดยพนักงานสามารถแจ้ งผ่าน Web Intranet และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ภายนอกแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทางอีเมล จดหมาย บริ ษัทกําหนดขันตอนการดํ
W
าเนินงานเมื:อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
ไว้ อย่างชัดเจน ตังแต่
W การรวบรวมข้ อเท็จจริ งโดยทําเป็ นความลับ การตังคณะทํ
W
างานตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง การตังW
คณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมตั ิการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้ อร้ องเรี ยน โดยข้ อร้ องเรี ยนของ
บริ ษัทได้ รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ เที:ยงธรรม มี
จรรยาบรรณ และมีความเชี:ยวชาญเยี:ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที:ได้ รับการยอมรับในระดับ
สากล ทังมาตรฐานสากลด้
W
านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) และมาตรฐานสากลด้ าน
การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA, Global
Technology Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ:งได้
กําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน อํานาจและหน้ าที:ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจนและกําหนดให้ มีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี ให้ เหมาะสมอยูเ่ สมอ
นอกจากแผนงานตรวจสอบที:พิจารณาตามความเสี:ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ ว หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ได้ พฒ
ั นางานตรวจสอบโดยเน้ นการสร้ างระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ เพื:อเพิ:มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้ กบั บริ ษัท ยกระดับการให้ ความเชื:อมัน: (Assurance) การให้ คําปรึกษา (Advise) และเข้ าใจธุรกิจในเชิงลึก (Insight)
การดําเนินการที'สาํ คัญในปี 2561 สรุ ปได้ ดังนี >
1. การพัฒนางานตรวจสอบให้ เกิดมูลค่ าเพิ'มอย่ างยั'งยืนและต่ อเนื'อง (High Value Services)
เพื:อเสริ มสร้ างให้ หน่วยงานต่างๆ ในบริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิงานครอบคลุมทังด้
W านการกํากับดูแล การบริ หารความเสีย: ง
การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายในที:ดี (GRC) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ดําเนินการดังต่อไปนี W
1.1 จัดตังหน่
W วยงาน Internal Audit Digitalization เพื:อรองรับการเปลี:ยนแปลงเทคโนโลยีด้าน Digital เพื:อการ
สนับสนุนกลุม่ ธุรกิจและนําเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้ ในงานตรวจสอบ
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1.2 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense สร้ างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความ
รับผิดชอบการบริ หารความเสี:ยงและการควบคุมที:ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เพื:อสือ: สารให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและผู้ปฏิบตั ิงานเข้ าใจบทบาทของตนเอง
และนําไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงาน
1.3 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 ให้ สอดคล้ องตาม COSO 2013 เพื:อบรรลุ
วัตถุประสงค์ทงั W 3 ด้ าน คือ ด้ านการปฏิบตั ิงาน ด้ านการรายงาน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
1.4 การประเมินความเสี:ยงและการควบคุมสําหรับระบบงานใหม่ของบริ ษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที:
ตรวจสอบ ประเมิน และให้ คําแนะนํากับผู้ปฏิบตั ิงาน First Line และหน่วยงาน Second Line เพื:อให้ ความเชื:อมัน:
กับคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริ หารความเสีย: ง การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และ
การควบคุมภายในของบริ ษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื:อพบว่าบริ ษัทมีจุดที:ต้องปรับปรุ ง ผู้ตรวจสอบจะ
ให้ ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) และให้ คําแนะนําเกี:ยวกับขันตอนปฏิ
W
บตั ิงานที:ถกู ต้ องและการ
ควบคุมภายในที:เหมาะสม รวมทังW ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้ คําปรึ กษา โดยในปี 2561 หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีการให้ คําปรึกษาในการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบตั ิงาน เพื:อลดความเสี:ยงเรื: อง Digital
Transformation จัดทําแนวทางการลดความเสีย: งในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ การจัดหาผ่าน E-commerce การชําระ
เงินด้ วย Corporate Credit Card
1.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที:สําคัญจะมีตวั แทนจาก
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในร่ ว มเป็ นที: ป รึ ก ษาเพื: อ ลดความเสี: ย งเรื: อ ง Digital Transformation และ
Cybersecurity ให้ คําแนะนําในการกําหนดการควบคุมที:เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทังภายหลั
W
งการ
ติดตังระบบจะมี
W
ผ้ ตู รวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดําเนินการตรวจสอบอีกครังW หนึ:ง นอกจากนันW
หน่วยงานตรวจสอบภายในยังได้ มีการจัดอบรมเรื: อง Security Awareness “Cyber Aware Talks” ให้ กับ
พนักงานระดับต่างๆ รวมถึงได้ ดําเนินการในเรื: องต่างๆ ดังนี W
• จัดทําและปรับปรุ งเอกสารการควบคุมภายในเพื:อรองรับกระบวนการปฏิบตั ิงานที:เปลีย: นแปลงจากการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
• จัดทําอํานาจดําเนินการเรื: องเทคโนโลยีสารสนเทศ
• จัดอบรมให้ ความรู้ พนักงานไอทีและผู้รับจ้ างที:วา่ จ้ างมาพัฒนาระบบงาน เรื: อง การเขียนโปรแกรมอย่างไร
ให้ ปลอดภัย (Secure Coding) และการทดสอบเจาะระบบปฏิบตั ิงาน (Penetration)
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนดให้ มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื:อให้ การวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับนโยบายและแผนงาน โดยกําหนดดัชนีชี Wวัดความพึงพอใจงาน
ให้ ความเชื:อมัน: (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ โดยในปี 2561
ได้ รับความพึงพอใจโดยผ่านเกณฑ์ที:กําหนด ซึ:งผลประเมินดังกล่าวได้ นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและใช้ เป็ น
ข้ อมูลสําหรับปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป
3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เพื:อพัฒนาความเป็ นมืออาชีพและความรอบรู้ ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ดําเนินการ
ดังนี W
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3.1 การพัฒนาด้ านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Knowledge)
• ติดตามแนวปฏิบตั ิที:ดีด้านการกํากับดูแล การบริ หารความเสีย: ง การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานและการควบคุม
ภายในของสถาบันวิชาชีพชันW นําทังW ในและต่างประเทศ เพื:อนํามาพัฒนาประยุกต์ ใ ช้ ใ นงานตรวจสอบให้
สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
• สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาและอบรมความรู้ อย่ า งต่ อ เนื: อ งทั งW ภายในและภายนอกเพื: อ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ความเชี:ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ:มทักษะด้ านอื:นที:จําเป็ น
• ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้ วยการสอบวุฒิ บต
ั รทางวิชาชีพตรวจสอบหรื อ
วิชาชีพอื:นที:เกี:ยวข้ องกับงานตรวจสอบ
3.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)
• พัฒนาความรู้ ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้ แก่ผ้ ต
ู รวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และ
บุคคลภายนอกมาให้ ความรู้ ทางธุรกิจและการเปลี:ยนแปลงที:สําคัญของธุรกิจ เพื:อให้ ผ้ ูตรวจสอบสามารถ
ประเมินความเสีย: งและให้ คําปรึกษาที:ปฏิบตั ิได้ จริ ง
• มี น โยบายสรรหาบุค ลากรที: มี ค วามรู้ ความเชี: ย วชาญในการปฏิ บ ัติ ง าน โดยโอนย้ า ยพนัก งานที: มี ค วามรู้
ความสามารถจากหน่วยงานอื:นมาเป็ นผู้ตรวจสอบและโอนย้ ายออกเพื:อเพิ:มความรู้ด้านอื:น
• จัด ให้ มี ก ารแลกเปลี:ย นความรู้ ในประเด็ น ที: น่า สนใจหรื อ สิ:ง ตรวจพบที: เ ป็ นสาระสํา คัญ ภายในหน่ว ยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นประจํา
3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
• นําความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีมาใช้ ในงานตรวจสอบทังกระบวนการตรวจสอบ
W
การสร้ างเครื: องมือเพื:อวิเคราะห์
ข้ อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้ รวดเร็ วยิ:งขึ Wน รวมทังลดความ
W
เสียหายที:เกิดขึ Wนจากความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานและการทุจริ ตให้ แก่ธุรกิจ
• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้ สามารถตรวจสอบและให้ คําแนะนําในการกํ ากับดูแลงาน
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ ได้ รับวุฒิบตั รผู้ประกอบวิชาชีพด้ าน
การตรวจสอบ ควบคุม และรั บรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified
Information Systems Auditor : CISA)
• สร้ าง IT Awareness ให้ ผ้ ต
ู รวจสอบอย่างต่อเนื:อง เพื:อเตรี ยมความพร้ อมเรื: อง Digital Transformation
3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit
หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื:อง โดยการจัดทีม
ตรวจสอบซึ:งประกอบด้ วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ
ตรวจสอบร่วมกัน เพื:อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทํางานและติดตามความผิดปกติที:อาจเกิดขึ Wนโดยนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ:มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
3.5 การพัฒนาด้ าน Soft Side
จัดสัมมนาหลักสูตรด้ าน Soft Side เพื:อพัฒนาแนวความคิด เปลี:ยนกรอบความเชื:อ และพัฒนาสูแ่ นวคิดใหม่ที:
จะนํ า ศัก ยภาพในตนเองออกมาใช้ ไ ด้ อย่า งสูง สุด นํ า ไปสู่ก ารวางแผนที: จ ะปรั บ ปรุ ง ตนเอง เพื: อให้ ป ระสบ
ความสําเร็ จในชีวิตส่วนตัวและการทํางาน
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การบริหารความเสี'ยง
การบริ หารความเสีย: งเป็ นกระบวนการสําคัญที:ช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย ยิ:งธุรกิจ
สามารถระบุความเสี:ยงได้ ล่วงหน้ ามากเท่าไหร่ ยิ:งช่วยลดผลกระทบและเปิ ดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการดําเนิน
ธุรกิจได้ มากขึ Wน นอกจากนี Wการบริ หารความเสี:ยงที:มีประสิทธิภาพถือเป็ นส่วนประกอบสําคัญในการตัดสินใจลงทุน การ
สร้ างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ:มให้ แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย อีกทังยั
W งช่วยให้ บริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่างยัง: ยืน
กรอบการบริหารความเสี'ยง
บริ ษัทได้ พฒ
ั นากรอบการบริ หารความเสี:ยงทัว: ทังองค์
W กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ ทนั สมัย
และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การบริ หารความเสี:ยงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อม มีการอบรม
สือ: สารให้ พนักงานและผู้เกี:ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ รับทราบและนําไปปฏิบตั ิ เพื:อนําไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ:มตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
(Value Chain) และก่อให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี:ยง (Risk Management Culture) อีกทังมี
W การกําหนด
วัตถุประสงค์และระดับความเสี:ยงที:ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้ ชดั เจนเพื:อให้ การบริ หารความเสี:ยงเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน และนําเสนอผลการบริ หารความเสี:ยงในรู ปแบบ Risk Dashboard แสดงความเสี:ยงสูง ความเสี:ยงปานกลาง
ความเสีย: งตํ:า พร้ อมแนวทางแก้ ไขต่อคณะจัดการความเสีย: ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้กําหนดนโยบาย กํ ากับดูแลให้ การบริ หารความเสี:ยงเป็ นไปอย่า งมีประสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้ าที:ในการสอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารความเสี:ยงที:ครอบคลุม
ทุกด้ าน สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล และเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื:อประเมินผลการบริ หารความเสี:ยง
อย่างอิสระ โดยให้ ความสําคัญกับการนําไปปฏิบตั ิให้ เห็นผลจริ ง และการติดตามผลโดยกําหนด Risk Warning Signal
หรื อ Red Flags เพื:อติดตามว่ามีความเสี:ยงเกินกว่าระดับที:ยอมรับได้ หรื อไม่ สื:อสารและควบคุมให้ บริ ษัทมีการกําหนด
มาตรการในการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล
คณะจัดการความเสี'ยง
บริ ษัทมีคณะจัดการความเสีย: งทําหน้ าที:กํากับดูแลให้ บริ ษัทมีการบริ หารความเสีย: งที:เป็ นระบบ กําหนดโครงสร้ าง กลยุทธ์
ที:เชื:อมโยงกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริ ษัท รวมทังกํ
W าหนดผู้รับผิดชอบในการบริ หารความเสี:ยง ควบคุม
ติดตามผลการบริ หารความเสีย: งให้ อยูใ่ นระดับที:ยอมรับได้ และที:สาํ คัญคือการผนวกการบริ หารความเสี:ยงเข้ าเป็ นส่วนหนึ:ง
ของการปฏิบตั ิงานจนเป็ นวัฒนธรรมการบริ หารจัดการความเสีย: งภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) คณะจัดการ
ความเสีย: งรายงานผลการบริ หารความเสีย: งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส บริ ษัทมีคณะทํางานบริ หาร
และจัดการความเสีย: งเป็ นผู้นํากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ติดตามแนวโน้ มสถานการณ์สาํ คัญที:อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ประเมินผลการวิเคราะห์ความเสีย: ง รวมถึงดําเนินการหามาตรการลดความเสีย: งที:จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที:ตรวจสอบ ประเมิน และให้ คําแนะนําถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการบริ หารความเสี:ยงตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ:งผ่านการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทังกระตุ
W
้ นให้ บริ ษัทมีการบริ หารความเสีย: งอย่างเป็ นสากล สามารถบ่งชี Wถึงความเสีย: งสําคัญ มีดชั นีชี Wวัดที:เหมาะสม มี
การกําหนดสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และจัดการความเสี:ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี Wมีการสื:อสารความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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กลับมายังคณะจัดการความเสีย: งและผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นประจํา เพื:อพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการบริ หารความเสี:ยงของ
บริ ษัทให้ ดียิ:งขึ Wน
กระบวนการบริหารความเสี'ยง
บริ ษัทประยุกต์ใช้ แนวทางการบริ หารความเสี:ยงของเอสซีจี(SCG Risk Universe) ซึ:งครอบคลุมทุกความเสี:ยงที:อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้ สะดวกต่อการทําความเข้ าใจและนําไปปฏิบัติ ซึ:งแบ่งความเสี:ยง
ออกเป็ น 8 ประเภท ได้ แก่
1) ความเสีย: งด้ านความปลอดภัย สุขภาพ และสิง: แวดล้ อม
2) ความเสีย: งด้ านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
3) ความเสีย: งด้ านชื:อเสียงและทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
4) ความเสีย: งจากเหตุการณ์รุนแรง
5) ความเสีย: งด้ านต้ นทุนการผลิต
6) ความเสีย: งจากการดําเนินงาน
7) ความเสีย: งด้ านการเงิน
8) ความเสีย: งจากสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
นอกจากนี W บริ ษัทได้ นํา Risk Universe ทังW 8 ประเภท มาปรับใช้ ในการบริ หารความเสี:ยงโครงการลงทุน (Investment
Project Risk) และการบริ หารความเสี:ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk ) เพื:อใช้ ในการจัดทําปรับปรุ งแผนงานระยะปานกลาง
(Medium-Term Plan) และแผนงานประจําปี (Annual Plan) ให้ สอดคล้ องและทันต่อความเสีย: งที:มีการเปลีย: นแปลง
วิธีการประเมินความเสี'ยง

บริ ษัทประเมินความเสี:ยงที:เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว: ทังองค์
W กร (Common Risk Metrics) โดย Risk Owner จะใช้
เครื: องมือต่างๆ เช่น เครื: องมือทางสถิติ เช่น Scenario Analysis, Correlation Analysis, Benchmarking ในการประเมิน
โอกาสที:จะเกิดความเสีย: ง (Likelihood) ผลกระทบของความเสีย: ง (Severity) และความสามารถในการจัดการความเสี:ยง
(Manageability) และเปรี ยบเทียบผลการประเมินกับระดับความเสี:ยงที:กําหนด (Risk Limit) ซึ:งจะสอดคล้ องกับระดับ
ความเสี:ยงที:ยอมรับได้ (Risk Appetite) หาก Risk Owner พบว่าระดับความเสี:ยงที:เหลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่า
ระดับความเสีย: งที:กําหนด จะต้ องกําหนดมาตรการจัดการและแก้ ไข และรายงานให้ คณะจัดการความเสี:ยงทราบจนกว่า
ความเสีย: งจะอยูใ่ นระดับที:ยอมรับได้
การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรในการบริหารความเสี'ยง
บริ ษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริ หารความเสี:ยงเป็ นองค์ประกอบสําคัญต่อความสําเร็ จของการบริ หาร
ความเสีย: งนอกเหนือจากการมีเครื: องมือและมาตรฐานในการบริ หารความเสีย: งที:ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้ าใจกรอบ
การบริ หารความเสี:ยงไม่ตรงกัน หรื อเข้ าใจระดับความเสี:ยงที:ยอมรับได้ ของบริ ษัทไม่ตรงกัน หรื อมีกรอบความคิดที:ไม่
หน้ า 121

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
สอดคล้ องกับแนวทางการบริ หารความเสีย: งของบริ ษัท อาจทําให้ เกิดข้ อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนันบริ
W ษัทจึงได้ กําหนด
แนวทางในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรในการบริ หารความเสีย: งไว้ ดงั นี W
• รับการสือ: สารจากผู้บริ หารว่าการบริ หารความเสี:ยงเป็ นสิ:งสําคัญ (Tone at the Top) และผู้บริ หารเป็ นต้ นแบบในการ
บริ หารความเสีย: ง (Role Model)
• พัฒนาระบบการบริ หารความเสีย: งให้ สามารถสร้ างมูลค่าให้ แก่บริ ษัทได้ โดยกําหนดให้ มีการติดตามความคืบหน้ าและ
ปรับปรุงระบบการบริ หารความเสีย: งให้ ดียิ:งขึ Wน
• สร้ างวิธีการนําไปใช้ ให้ เห็นผลในทางปฏิบต
ั ิ โดยกําหนดให้ มีคณะทํางานบริ หารและจัดการความเสี:ยงเป็ นผู้ดแู ลงาน
บริ หารความเสีย: ง มีการใช้ ภาษาความเสีย: งที:ตรงกัน (Common Language) มีการกําหนดระดับความเสี:ยงที:ยอมรับได้
(Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสีย: งในรูปแบบเดียวกัน
• กําหนดบทบาท หน้ าที:ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสีย: งแต่ละเรื: อง (Accountability)
• สร้ างข้ อตกลงร่ วมกันระหว่างผู้เกี:ยวข้ องหลักผ่านการประชุม/สัมภาษณ์/ขอความเห็นเป็ นระยะๆ
• มีระบบการบริ หารความเสี:ยงในการขออนุมต
ั ิโครงการลงทุน การทําแผนธุรกิจประจําปี และการทําแผนกลยุทธ์ ใน
ระยะปานกลาง
• กําหนดให้ มีวาระเรื: องความเสีย: งในการประชุมหลักของบริ ษัท
• กําหนดให้ การบริ หารความเสีย: งเป็ นส่วนหนึง: ในหลักสูตรการฝึ กอบรมและพัฒนาผู้บริ หารและพนักงาน
ความเสี'ยงหลักและกลยุทธ์ ในการจัดการความเสี'ยงของบริษัท มีดงั นี >
1. ความเสี'ยงด้ านความปลอดภัย สุขภาพและสิ'งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญด้ านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและคู่ธุรกิ จอย่างยิ:งจึงเน้ นการสร้ าง
จิตสํานึกด้ านความปลอดภัยให้ แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ (Think Safe Work Safe) ตลอดจนมีความมุ่งมัน: ในการที:จะลด
การบาดเจ็บจากการทํางาน ซึ:งถือเป็ นพันธกิจสําคัญที:ต้องดําเนินการป้องกันและลดความสูญเสีย โดยมีการชีบW ่งและ
ประเมินความเสี:ยงในทุกกิจกรรมเพื:อหามาตรการควบคุมและใช้ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อม (SCG Safety Framework) เป็ นแนวปฏิบตั ิม่งุ หวังให้ ทกุ หน่วยงานมีระบบการจัดการและ
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื:องเพื:อยกระดับความปลอดภัยให้ สงู ขึ Wน มีการตรวจประเมินประสิทธิ ผลการดําเนินงานด้ าน
ความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program : SPAP) พร้ อมทังประกาศใช้
W
กฎพิทกั ษ์ ชีวิต (Life Saving
Rules) ซึ:งเป็ นกฎความปลอดภัยที: ละเลยไม่ได้ ส่งเสริ ม ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารเป็ นผู้นํ าและเป็ นตัวอย่างด้ า นความปลอดภัย
(Management Leadership) ให้ พนักงานสามารถรับรู้ ว่าผู้บริ หารห่วงใย (Care) และให้ ความสําคัญเรื: องความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิ:ง ตลอดจนการสังเกตการทํางานเพื:อความปลอดภัย (Safety Observation) เพื:อสร้ าง
พฤติกรรมและวัฒนธรรมการทํางานที:มีความปลอดภัยทัว: ทังองค์
W กร (Total Safety Culture)
2. ความเสี'ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ครอบคลุมความเสีย: งที:จะไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายนอกและภายใน เช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริ ตคอร์ รัปชัน
จรรยาบรรณบริ ษัท และแนวปฏิบตั ิเกี:ยวกับชื:อเสียงและภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยกฎหมาย นโยบายรัฐบาลนันมี
W
โอกาสเปลีย: นแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบตั ิตามหรื อปฏิบตั ิตามไม่ครบถ้ วนอาจส่งผลกระทบต่อชื:อเสียงของบริ ษัท เกิด
การลงโทษและค่าปรับ หรื อเสียโอกาสทางธุรกิจได้ บริ ษัทมีคณะกรรมการกลัน: กรองกฎหมายและคณะทํางานย่อยในด้ าน
ต่างๆ เพื:อติดตามแนวโน้ มการเปลีย: นแปลงและผลกระทบจากการออกกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ อย่างใกล้ ชิด
เพื:อการป้องกันการปฏิบตั ิงานที:ไม่ถกู ต้ อง
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บริ ษัทได้ พฒ
ั นากรอบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Framework) อย่างต่อเนื:องเพื:อให้ เกิดการกํากับ
ดูแลและบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ ตังแต่
W กระบวนการปฏิบตั ิตลอดจนถึงกระบวนการติดตามตามบทบาทหน้ าที:ความ
รับผิดชอบการบริ หารความเสีย: งและการควบคุมที:ดี
3. ความเสี'ยงด้ านชื'อเสียงและทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate Technology Office ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อมในการดูแล
เกี:ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทังหมด
W
เพื:อป้องกันการละเมิดและการถูกละเมิด
4. ความเสี'ยงจากเหตุการณ์ รุนแรง
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติรวมทังภั
W ยพิบตั ิที:เกิดจากมนุษย์มีโอกาสเกิดและมีแนวโน้ มทวีความรุ นแรงมากขึ Wนเรื: อยๆ ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม สร้ างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่
อุปทานและการดําเนินธุรกิจได้ บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเกิดภัยพิบตั ิ โดยมีการประเมินความเสี:ยง
จากภัยพิบตั ิในด้ านต่างๆ มีการติดตามและเฝ้ าระวังการเกิดภัยพิบตั ิจากแหล่งข้ อมูลที:เชื:อถือได้ จากภาครัฐ และองค์กร
ต่างๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อมและ BCM
ของกลุม่ ธุรกิจทําหน้ าที:ในการติดตามและประมวลผล สือ: สารข้ อมูลข่าวสารที:เกี:ยวข้ องกับสถานการณ์และแจ้ งเตือนไปยัง
พนักงานและบริ ษัทที:อาจจะได้ รับผลกระทบ เพื:อเตรี ยมความพร้ อมในการรองรั บสถานการณ์ และมีการซักซ้ อมแผน
ตอบสนองต่อ สถานการณ์ ฉุก เฉิ น และทํ า การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่อ เนื: อ งตามแผนความต่อ เนื: อ งทางธุ ร กิ จ (Business
Continuity Plan: BCP)
5. ความเสี'ยงด้ านต้ นทุนการผลิต
จากการควบรวมบริ ษัทส่งผลให้ เกิ ดคุณประโยชน์ ด้านต้ นทุนจากการวางแผนผลิตสินค้ า ณ โรงงานที:มีต้นทุนตํ:า
(Production Allocation) ในส่วนของความเสี:ยงด้ านต้ นทุนวัตถุดิบ บริ ษัทได้ บริ หารจัดการเรื: องการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
ทดแทนไปพร้ อมๆ กับการปรับปรุงสูตรการผลิตให้ เหมาะสมกับแหล่งวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานโดยเฉพาะก๊ าซ
ธรรมชาติ ซึ:งเป็ นเชื อW เพลิงหลักในกระบวนการผลิตมีแนวโน้ มสูงขึนW อย่างต่อเนื:อง บริ ษัทได้ จัดทําและดําเนินการตาม
แผนงานเพื:อ ลดการใช้ พ ลัง งานอย่า งต่อเนื: อ ง อี ก ทังW ศึก ษาโอกาสและดํ า เนิ น การในการใช้ พ ลัง งานทดแทนเพื: อ ลด
ผลกระทบด้ านต้ นทุนจากราคาพลังงาน
6. ความเสี'ยงจากการดําเนินงาน
บริ ษัทได้ มีการประเมินความเสีย: งสําหรับกระบวนการต่างๆ ในการดําเนินงาน และใช้ เครื: องมือในการปรับปรุงงาน เช่น
Total Quality Management (TQM) และ Total Productive Maintenance (TPM) เข้ ามาช่วยในการบริ หารการผลิต เพื:อ
ป้องกันและลดความเสีย: งในกระบวนการ อาทิ ความเสีย: งจากการหยุดชะงักของเครื: องจักร บริ ษัทให้ ความสําคัญโดยเน้ น
การมีสว่ นร่วมของพนักงานในการดูแลเครื: องจักรด้ วยตนเอง มีการซ่อมบํารุงอย่างเป็ นระบบ มีการจัดอบรมทักษะต่างๆ ที:
เกี:ยวข้ องให้ แก่พนักงานอย่างสมํ:าเสมอ เพื:อเพิ:มประสิทธิภาพในการแก้ ไขและป้องกันปั ญหาได้ อย่างรวดเร็ วในการที:จะลด
ของเสียได้ อย่างมีประสิทธิ ผล นอกจากนี Wบริ ษัทได้ มีนโยบายที:จะใช้ เครื: องมือในการบริ หารงานที:เรี ยกว่า Integrated
Business Excellence (IBE) มาใช้ เป็ นหลักการและวัฒนธรรมในการทํางานของพนักงานในบริ ษัท เพื:อปรับปรุ งผลการ
ดําเนินงาน อีกทังบริ
W ษัทมีการดําเนินการตามแผนความต่อเนื:องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และมีการ
ทบทวนแผน BCP เป็ นประจํา ซึง: จะทําให้ สามารถกลับมาดําเนินการตามปกติได้ อย่างรวดเร็ ว
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7. ความเสี'ยงด้ านการเงิน
บริ ษัทมีความเสีย: งจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากอัตราแลกเปลีย: นเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญา บริ ษัทไม่มีการถือหรื อออกเครื: องมือทางการเงินที:เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื:อการเก็งกําไร
หรื อการค้ า
7.1 ความเสีย: งจากเงินตราต่างประเทศ
บริ ษัทไม่มีความเสีย: งที:เกิดจากอัตราแลกเปลีย: นที:เป็ นสาระสําคัญ
7.2 ความเสีย: งทางด้ านสินเชื:อ
บริ ษัทมีความเสีย: งด้ านการให้ สนิ เชื:อที:เกี:ยวเนื:องกับลูกหนี Wการค้ า อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีนโยบายการให้ สินเชื:อ
ที:ระมัดระวังและขายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าที:ได้ มกี ารอนุมตั ิวงเงินสินเชื:อแล้ วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถใน
การชําระหนี Wได้ รวมทังบริ
W ษัทได้ ทําประกันภัยสินเชื:อทางการค้ า ดังนันบริ
W ษัทจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหาย
จากการเก็บหนี Wเหล่านี W
8. ความเสี'ยงจากสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตกระเบื Wองเซรามิกปูพื Wนและบุผนัง มีฐานการผลิตและกลุม่ ลูกค้ าหลักอยู่ในประเทศไทย ซึ:งประสบกับ
สถานการณ์การชะลอตัวของกําลังซื Wอในประเทศต่อเนื:องในหลายปี ที:ผ่านมาจากทังปั
W จจัยภายในประเทศ ได้ แก่ ราคา
พืชผลเกษตรหลายรายการตกตํ:า หรื อสาเหตุภายนอก ได้ แก่ การชะลอตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับการ
แข่งขันที:สงู ขึ Wนโดยเฉพาะจากกระเบื Wองนําเข้ าทังจากยุ
W
โรป จีน และอินเดีย บริ ษัทตระหนักในปั จจัยเสี:ยงดังกล่าว และให้
ความสําคัญกับการบริ หารความเสีย: งเหล่านี W จึง
1) มุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศเพื:อนบ้ าน ได้ แก่ กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา ที:ตลาดกําลังเติบโตและ
ตราสินค้ าของบริ ษัทเป็ นที:ร้ ูจกั และยอมรับอย่างแพร่หลาย
2) มุง่ พัฒนาออกแบบสินค้ าใหม่ให้ หลากหลายมากขึ Wน ครอบคลุมลูกค้ าทุกกลุม่ เสริ มด้ วยบริ การใหม่ๆ ที:ตอบสนอง
ความต้ องการลูกค้ ามากยิ:งขึ Wน
3) มุ่งปรับปรุ งการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื:อง เพื:อให้ การดําเนินการต่างๆ ข้ างต้ นเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ ว แข่งขันได้ และทันต่อการเปลี:ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจเพื:อให้ บริ ษัทเติบโต
ได้ อย่างยัง: ยืน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที:อย่างเป็ นอิสระตามขอบเขตที:ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ:งได้
กําหนดให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษัท ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเน้ น
บทบาทในการเป็ น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื:อสอบทานการกํากับดูแล การกําหนดกลยุทธ์ การ
ปฏิบตั ิงาน และการติดตามผล เพื:อให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายที:กําหนดและดําเนินธุรกิจได้ อย่างยัง: ยืน การจะดําเนินการ
ดังกล่าวได้ นนฝ่
ั W ายจัดการและพนักงานต้ องมีคณ
ุ ธรรม จรรยาบรรณ เข้ าใจบทบาท อํานาจ หน้ าที: และความรับผิดชอบ
ของตนเองตามหลักการ Three Lines of Defense และปฏิบตั ิงานภายใต้ การบูรณาการทังการกํ
W
ากับดูแล การบริ หารความเสี:ยง
การกํากับการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน (Integrated Governance Risk Compliance and Control - Integrated GRC)
บริ ษัทได้ จดั ตังเมื
W :อวันที: 1 สิงหาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครังW กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้ าประชุม
ทุกครังW คิดเป็ นร้ อยละ100 ทังนี
W Wทุกสิ Wนปี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที:ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ:งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี หัวข้ อที:ประเมิน ได้ แก่ โครงสร้ างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้ าที:และความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิหน้ าที:และการประชุม ความเห็นโดยรวม การ
ปฏิบตั ิงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สรุ ปสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้ าที'ในรอบปี 2561 ดังนี >
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานข้ อมูลที:สําคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี 2561
ของบริ ษัท ซึง: ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย สอดคล้ องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยได้ สอบทานประเด็นที:เป็ นสาระสําคัญ รายการพิเศษและได้ รับคําชี Wแจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ ายจัดการ
และผู้ดแู ลงานตรวจสอบจนเป็ นที:พอใจว่าการจัดทํางบการเงิน รวมทังการเปิ
W
ดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน
เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ ให้ ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที:
ผู้สอบบัญชีได้ สอบทานและตรวจสอบแล้ ว ซึง: เป็ นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื:อนไข
นอกจากนี Wคณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื:อปรึ กษาหารื อกันอย่าง
อิสระถึงการได้ รับข้ อมูล การตรวจสอบข้ อมูลที:มีสาระสําคัญในการจัดทํางบการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลที:เป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้ งบการเงิน เรื: องสําคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit
Matters) รวมทังพฤติ
W การณ์อนั ควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
แก้ ไขเพิ:มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที: 4) พ.ศ.2551 ซึ:งในปี 2561 ผู้สอบบัญชี
ไม่ได้ มีข้อสังเกตที:เป็ นสาระสําคัญ และไม่พบพฤติการณ์ อนั ควรสงสัย นอกจากนี Wเพื:อความมัน: ใจในเรื: องการไม่พบ
พฤติการณ์ อนั ควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ มีมติให้ กรรมการผู้จดั การรายงานผลการกํากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้ วย ซึ:งในปี 2561 กรรมการผู้จดั การรายงานว่าไม่พบ
พฤติก ารณ์ อันควรสงสัยดัง กล่าว ส่งผลให้ การจัดทํา งบการเงิ น และงบการเงิ นรวมของบริ ษัท เชื: อ ถื อได้ โปร่ งใส
สอดคล้ องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระและสามารถตรวจสอบได้
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2. การสอบทานรายการที' เ กี' ย วโยงกั น รายการได้ ม าจํา หน่ ายไป หรื อ รายการที' อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการที:เกี: ย วโยงกัน และรายการที:อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที:เกี:ยวข้ อง พร้ อมทังเปิ
W ดเผยให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้ อง
ตามเวลาที:กําหนด
3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที'ดี บริ ษัทมุ่งมัน: ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง: ยืนภายใต้ หลัก
บรรษัทภิบาล โดยอ้ างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ Organization for Economic Co-operation
and Development (OECD) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิ ผลด้ านการกํากับดูแลกิจการที:ดี พบว่า กรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการ และพนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายที:
กําหนดไว้ อย่างเคร่ งครัด โดยมีคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการเป็ นแบบอย่างที:ดี ได้ มีการทดสอบความรู้ ความ
เข้ าใจเกี:ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจผ่านการทดสอบ Ethics e-Testing นอกจากนี Wบริ ษัทยังได้ นําแนวปฏิบตั ิ
ที:สําคัญของเอสซีจีมาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ ษัท ได้ แก่ จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)
และนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี'ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการบริ หารความเสีย: ง โดยมีคณะจัดการความเสีย: งเป็ นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการความเสี:ยง
ทําหน้ าที:พิจารณาโครงสร้ าง นโยบาย ประยุกต์กรอบการบริ หารความเสี:ยงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้ อม แผนการ
จัดการความเสีย: ง การทบทวนความเสี:ยงและติดตามการบริ หารความเสี:ยงรายไตรมาสในรู ป Risk Dashboard โดย
ในปี 2561 บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการชะลอตัวของกําลังซื Wอในประเทศ การแข่งขันที:สงู ขึ Wน โดยเฉพาะจากกระเบื Wอง
นําเข้ าทังจากยุ
W
โรป จีนและอินเดีย ต้ นทุนการผลิตจากปั จจัยเรื: องราคาพลังงานที:สงู ขึ Wน ซึง: เป็ นความเสี:ยงที:มีนยั สําคัญ
และมีโอกาสจะเกิดขึ Wนในอนาคต คณะจัดการความเสีย: งได้ เตรี ยมมาตรการรองรับโดยกําหนดแผนงานระยะปานกลาง
แผนงานประจําปี และโครงการลงทุนที:จะมีขึ Wน
5. การสอบทานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน บริ ษัทกําหนดนโยบายเพื:อการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ ได้ แก่ นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายการแข่งขันทางการค้ า นโยบายการจัดการข้ อมูล
ภายในที:มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล เพื:อเป็ นแนวทางพื Wนฐานให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในฐานะ First Line
ได้ กําหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานที:มนั: ใจได้ ว่าสามารถป้องกันความเสี:ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และได้
พัฒนาระบบการจัดการด้ านการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Management System) ซึ:งสอดคล้ องตาม
มาตรฐาน ISO 19600
6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในทังระบบการปฏิ
W
บตั ิงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที:หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ รายงานเป็ นรายเดือน
และรายไตรมาสซึ:งเป็ นภารกิ จหนึ:งที:กําหนดไว้ ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พบว่ามีความเพียงพอ
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและสอดคล้ องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที:รายงานว่าจากการสอบทาน
ไม่พบข้ อบกพร่ องที:เป็ นสาระสําคัญซึ:งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัท ฝ่ ายจัดการเน้ นการสร้ างความตระหนักรู้
เพื:อส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ พนักงานอย่างต่อเนื:อง โดยเน้ นการพัฒนา
ระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ประกอบด้ วย Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing
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แนวทางความรับผิดชอบการบริ หารความเสี:ยงและการควบคุมที:ดีตามแนวทางป้องกัน é ระดับ (Three Lines of
Defense) มีการจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ แก่หน่วยงานต่างๆ โดยนําประเด็นสําคัญที:ตรวจพบมาเป็ นกรณีศึกษา
เรื: องการทุจริ ต การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริ ษัทและจรรยาบรรณ เพื:อเสริ มสร้ างให้ ผ้ รู ับผิดชอบทุกระดับ
เกิดความเข้ าใจร่วมกันในเรื: องความเสีย: ง ผลกระทบและการควบคุมภายในที:สาํ คัญของแต่ละขันตอนปฏิ
W
บตั ิงาน
7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจ ารณากฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัต รของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้ สอดคล้ องกับความเสี:ยงและสถานการณ์ ปัจจุบนั ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เช่น การให้ First Line ลําดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาท
สําคัญและเป็ นแบบอย่างที:ดี (Role Model) ให้ กบั พนักงาน สื:อสารและให้ คําแนะนํากับผู้ใต้ บงั คับบัญชาเพื:อร่ วมกัน
ประเมินความเสีย: ง กําหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ ทังระบบงาน
W
ธุรกิจ หรื อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที:มีอยู่เดิมและที:เกิ ดขึ Wนใหม่ โดยจัดทําและปรับปรุ งเอกสารการควบคุมภายในเพื:อรองรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ได้ มีการจัดประชุมเชิ งปฏิบัติการ
(Workshop) ให้ ตวั แทน IT ของบริ ษัทในฐานะ Second Line เพื:อเผยแพร่ ความรู้ เกี:ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี:ยง
การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้ าน IT ตลอดจนให้ ความรู้ เรื: องการเขียนโปรแกรมอย่างไรให้ ปลอดภัย
(Secure Coding) และยังได้ ทําการทดสอบเจาะระบบปฏิบตั ิงาน (Penetration) อีกด้ วย
8. การสอบทานการตรวจสอบข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส บริ ษัทนําแนวปฏิบตั ิเรื: องการรับข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ ง
เบาะแสมาใช้ โดยผู้ร้องเรี ยนทังภายในและภายนอกบริ
W
ษัทสามารถร้ องเรี ยนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมลถึง
กรรมการบริ ษัท ผู้ดแู ลงานตรวจสอบ ผู้ดแู ลงานเลขานุการบริ ษัท ซึ:งในปี 2561 ไม่ปรากฎข้ อร้ องเรี ยนใดๆ นอกจากนี W
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานมาตรการและการกําหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริ ตที:จะเกิดขึ Wนได้ ในระบบ
ต่างๆ การตรวจสอบการทุจริ ตตามมาตรฐาน การประเมินความเสี:ยง และระเบียบการสอบสวนให้ ทัน สมัยและ
เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื:อง
9. การพิจารณาเสนอแต่ งตัง> ผู้สอบบัญชีและค่ าสอบบัญชีประจําปี 2562 บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ได้ รับการคัดเลือกและแต่งตังเป็
W นผู้สอบบัญชี เป็ นผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระ มีทักษะความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้ ความรู้ที:เกี:ยวข้ องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ เสนอขออนุมตั ิจากที:ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังนายไวโรจน์
W
จินดามณีพิทกั ษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 3565 หรื อ นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิBเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 4068
หรื อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที: 8179 แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2562
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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12. รายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับการพิจารณาอนุมตั ิรายการระหว่างกัน หรื อรายการที:เกี:ยวโยงกัน ให้ สอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที: 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 จึงได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิหลักการ
การทําธุรกรรมที:เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าซึง: มีเงื:อนไขการค้ าเป็ นการทัว: ไป ดังนี W
1. อนุมตั ิให้ บริ ษัทมีการทําธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที:มีความเกี:ยวข้ องในอนาคต ฝ่ ายจัดการของบริ ษัท
เป็ นผู้มีอํานาจอนุมตั ิการทําธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านันมี
W ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที:วิญTูชน
จะพึงกระทํากับคูส่ ญ
ั ญาทัว: ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที:ปราศจากอิทธิพลในการที:ตนมี
สถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที:มีความเกี:ยวข้ อง รวมทังให้
W ฝ่ายจัดการสามารถกําหนดเงื:อนไขทางการค้ า
ภายใต้ ข้อตกลงทางการค้ าทัว: ไปตามลักษณะข้ างต้ นได้ ตามความเหมาะสมของธุรกิจทังนี
W Wเพื:อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัท
2. ให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัทจัดทํารายงานสรุ ปการทําธุรกรรมที:มีขนาดเกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที:มีตวั ตนสุทธิของ
บริ ษั ท ตามงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฉบับ ที: ผ้ ูส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ได้ ส อบทานหรื อ ตรวจสอบแล้ ว ล่า สุด ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีขนตอนการอนุ
ัW
มตั ิรายการระหว่างกันหรื อรายการที:เกี:ยวโยงกันซึง: อยูภ่ ายใต้ กรอบจริ ยธรรม
ที:ดี โดยผ่านการกลัน: กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก และดูแลให้ การ
ปฏิบตั ิเป็ นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจ ารณาการเปิ ดเผยข้ อ มูล การทํา รายการระหว่า งกัน หรื อ รายการที:เ กี: ย วโยงกัน
ต่อสาธารณชนให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
รายการระหว่างกันและรายการที:เกี:ยวโยงกันที:เกิดขึ Wนได้ กระทําอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
การค้ า โดยบริ ษัทคํานึง ถึงประโยชน์ สูงสุดต่อบริ ษัทเป็ นสํา คัญ โดยกํ าหนดนโยบายราคาสําหรั บรายการแต่ละประเภท
ดังต่อไปนี W
นโยบายการกําหนดราคา
ขายสินค้ า
ราคาตลาด
รายได้ อื:น
ราคาตลาด
ซื Wอสินค้ า
ราคาตลาด
ค่าบริ การ
ราคาที:ตกลงตามสัญญา
รายได้ เงินปั นผล
ตามอัตราที:ประกาศจ่าย
แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษัทในอนาคตเป็ นรายการที:ดําเนินตามปกติทางการค้ า โดยใช้ นโยบายตามกลไกราคาตลาด
เช่นเดียวกับในปี ที:ผ่านมา ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที:เกี:ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื: อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที:เกี:ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้ อบังคับต่างๆ โดย
เคร่งครัด
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดรายการ
บริ ษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที:เกี:ยวข้ อง โดยเป็ นรายการธุรกิจทางการค้ าปกติ ซึ:งบริ ษัทได้ คิดราคาซื Wอขาย
สินค้ าตามราคาตลาดและค่าบริ การตามที:ตกลงตามสัญญา ข้ อมูลทางการเงินรวมสําหรับงวดปี สิ Wนสุดวันที: 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 ซึง: ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการเข้ าทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที:อาจ
มีความขัดแย้ ง โดยสรุปดังนี W
รายการระหว่ างกันบริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด(มหาชน) (บริ ษัท) และบริ ษัทย่ อยกับกิจการหรื อบุคคลที'อาจมี
ความขัดแย้ ง
มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ความจําเป็ นและ
สําหรับปี
สําหรับปี
บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะรายการ
ความสมเหตุสมผล
สิน> สุด
สิน> สุด
ลักษณะความสัมพันธ์
ของรายการ
วันที' 31 ธ.ค. วันที' 31ธ.ค.
2561
2560
1. บริษัทใหญ่ ลาํ ดับสูงสุด
ค่าบริ การ
ขายสินค้ า

บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

121,377
447

231,176 ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
748 เทียบเท่ากับที:ทํากับ
บุคคลภายนอก

443,316
121,957
-

844,394
119,136
223,109
244,181
80

อัตราดอกเบี Wยตามสัญญา
ที:ตกลงกัน
ตามอัตราที:ประกาศจ่าย
ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
เทียบเท่ากับที:ทาํ กับ
บุคคลภายนอก

349,051
86,359
53,520
32,531
29,457
5,974
4,305

175,907
177,957
20,969
42,300
18,127
8,856
8,306
-

ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
เทียบเท่ากับที:ทาํ กับ
บุคคลภายนอก
”
”
”
”

2. บริษัทใหญ่
เงินกู้ยืมระยะสันW
บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันW
เงินปั นผล
ค่าบริ การ
ขายสินค้ า

3. บริษัทย่ อย ของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด(มหาชน)
ขายสินค้ า

PT Kokoh Inti Arebama Tbk
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จํากัด
PT Surya Siam Keramik
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ จํากัด
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ

ขายสินค้ า

รายได้ อื:น

สําหรับปี
สําหรับปี
สิน> สุด
สิน> สุด
วันที' 31 ธ.ค. วันที' 31ธ.ค.
2561
2560

บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสัมพันธ์
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
SCG Trading USA Inc.
บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัทไทยโพลิเอททีลนี จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ Wง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัทกระเบื Wองกระดาษไทย จํากัด
บริ ษัทกระเบื Wองหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุง่ สง) จํากัด

2,758
1,943
1,211
449
75
5
1

บริ ษัทอนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
บริ ษัทกระเบื Wองกระดาษไทย จํากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัทสระบุรีรัชต์ จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จํากัด
บริ ษัทควอลิตี Wคอนสตรัคชัน: โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัทกระเบื Wองหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี ฟิตติ Wงส์ จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จํากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.

36,012
6,301
6,803
2,938
1,273
3,122
2,096
1,663
1,775
871
1,376
1,336
762
722
-
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ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
เทียบเท่ากับที:ทาํ กับ
บุคคลภายนอก
”
”

834
1,957
1,227
1,825
157
- ”
65
23
23
3
”
- ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
7,917 เทียบเท่ากับที:ทาํ กับ
4,922 บุคคลภายนอก
2,618 ”
2,725 ”
797 ”
1,787 ” ”
2,041 ”
1,131 ”
1,958 ”
1,193 ”
1,069 ”
1,417 ”
970 ”
1,347 ”

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ

รายได้ อื:น

ซื Wอสินค้ า

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

สําหรับปี
สําหรับปี
สิน> สุด
สิน> สุด
วันที' 31 ธ.ค. วันที' 31ธ.ค.
2561
2560

บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสัมพันธ์
PT KIA Serpih Mas
บริ ษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
บริ ษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
บริ ษัทสยามไฟเบอร์ กลาส จํากัด
บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด
Prime International Import - Export and Service
Trading Company Limited
บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
บริ ษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด
บริ ษัทกระเบื Wองหลังคาซีแพค จํากัด
บริ ษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จํากัด
บริ ษัทสยามวิจยั และนวัตกรรม จํากัด
บริ ษัทสยามมอร์ ตาร์ จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี เลิร์นนิ:ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุง่ สง) จํากัด
บริ ษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ จํากัด
Prime Group Joint Stock Company
บริ ษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
บริ ษัทสยามมอร์ ตาร์ จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
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483
289
207
345
292
52
48

288
296
319
140
54
78
68

50
19

46
74

ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
เทียบเท่ากับที:ทาํ กับ
บุคคลภายนอก

”
”

”
74
50
33
4
6
2
203,142
126,353
69,141
21,394
13,366
3,002
21,526
-

92
17
46
33
24
3
240,571
128,003
24,150
27,972
22,966
19,035
6,183

”
ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
เทียบเท่ากับที:ทาํ กับ
บุคคลภายนอก
”
”
”
”
”

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ

ซื Wอสินค้ า

ค่าบริ การ

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

สําหรับปี
สําหรับปี
สิน> สุด
สิน> สุด
วันที' 31 ธ.ค. วันที' 31ธ.ค.
2561
2560

บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัทสยามไฟเบอร์ กลาส จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุง่ สง) จํากัด
บริ ษัทกระเบื Wองกระดาษไทย จํากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี เทรดดิ Wง จํากัด
บริ ษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จํากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จํากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
บริ ษัทสยามวิจยั และนวัตกรรม จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด
บริ ษัทกระเบื Wองกระดาษไทย จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี เลิร์นนิ:ง เอ็กเซลเลนซ์ จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
บริ ษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
PT Surya Siam Keramik
SCG Trading USA Inc.
บริ ษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัทกระเบื Wองหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จํากัด
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1,007
1,080
1,130
549
138
-

3,420
1,433
1,125
676
601
315
277
152
18

ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
เทียบเท่ากับที:ทาํ กับ
บุคคลภายนอก

246,167
94,412
13,499
21,418
12,792
2,194
4,265
3,914
2,649
3,281
2,023
1,242
854
227
487
361
324

257,707
77,864
13,931
5
3,097
1,093
17
924
1,399
188
397
73
-

ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
เทียบเท่ากับที:ทาํ กับ
บุคคลภายนอก
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

”

””

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ ารายการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ

ค่าบริ การ

สําหรับปี
สําหรับปี
สิน> สุด
สิน> สุด
วันที' 31 ธ.ค. วันที' 31ธ.ค.
2561
2560

บุคคลที'อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จํากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริ ษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ:ง เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
บริ ษัทเอสซีจี แอคเค้ าน์ติ Wง เซอร์ วสิ เซส จํากัด
บริ ษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์ วิสเซส จํากัด
บริ ษัทสยามไฟเบอร์ กลาส จํากัด
บริ ษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
บริ ษัทสยามวิจยั และนวัตกรรม จํากัด
บริ ษัทอนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ Wง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทไทยโพลิเอททีลนี จํากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ จํากัด
บริ ษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุง่ สง) จํากัด

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

143
219
195
181
169
113
98
103
42
41
8
4

95 ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
- เทียบเท่ากับที:ทาํ กับ
5 บุคคลภายนอก
37
24
97
61
28
6
5
-

472,058
6,545
4,397

472,139 ราคาตลาดและเงื:อนไขการค้ า
- เทียบเท่ากับที:ทาํ กับ
4,521 บุคคลภายนอก
”
858 ”
13 ”
”
30,439 ”
”
21,210 ”
1,183

4. บริษัทร่ วม ของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด(มหาชน)
ขายสินค้ า

บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
Global House (Cambodia) Company Limited
บริ ษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด

รายได้ อื:น

บริ ษัทนอริ ตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด
บริ ษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด

185
15

ซื Wอสินค้ า

บริ ษัทนอริ ตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จํากัด

36,532

ค่าบริ การ

บริ ษัทไอทีวนั จํากัด
บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

21,807
238

หน้ า 133

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที' 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที'สาํ คัญ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ รับการแต่งตังจากที
'
:ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมฯ ที:จัดขึ 'นในวันที: 31 กรกฎาคม 2561 โดยพิจารณา
อนุมตั ิให้ แต่งตัง'
1. นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565 หรื อ
2. นายเจริ ญ
ผู้สมั ฤทธิ>เลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรื อ
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8179
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด คนใดคนหนึง: เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2561
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน
งบการเงินรวมสําหรับปี สิ 1นสุดวันที5 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชี
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) “บริ ษัท” เกิดจากการรวมธุรกิจโดยวิธีการควบบริ ษัท ซึ:งเป็ นการรวมธุรกิจ
ที:ผลิตและจัดจําหน่ายกระเบื 'องเซรามิกในประเทศไทยภายใต้ กลุม่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 บริ ษัท
เพื:อจัดโครงสร้ างองค์กรให้ มีความเหมาะสมและเพิ:มประสิทธิภาพของการทํางานร่วมกันในแต่ละบริ ษัท รวมทังรองรั
'
บการ
ขยายตัวของธุรกิจเซรามิกทังในประเทศและต่
'
างประเทศ บริ ษัทมีการจดทะเบียนจัดตังเป็
' นนิติบคุ คลในประเทศไทยและ
ได้ รับอนุมตั ิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื:อวันที: 1 สิงหาคม 2561 (วันควบบริ ษัท)
การควบบริ ษัทดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันของบริ ษัทที:อยูภ่ ายใต้ บริ ษัทใหญ่ลําดับสูงสุด คือ
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริ ษัทในกลุ่มเสมือนว่าเป็ น
วิธีการรวมส่วนได้ เสีย ซึง: สะท้ อนเนื 'อหาทางเศรษฐกิจของบริ ษัทในกลุม่ ซึง: อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันตลอดระยะเวลาที:
เกี: ย วข้ องเสมือ นว่าบริ ษั ทในกลุ่ม ได้ ดํา เนิ นธุ รกิ จเป็ นหน่ว ยเศรษฐกิ จ เดี ยวกัน ตัง' แต่วัน ที: 1 มกราคม 2560 ถึ งแม้ ว่า
ความสัมพันธ์ของบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยทางกฎหมายจะเกิดขึ 'นภายหลังเพื:อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบภายใต้ มาตรฐาน
การบัญชี โดยกลุ่มบริ ษัทจะต้ องรับรู้ สินทรัพย์และหนี 'สินของกิจการที:ถูกนํามารวมกันด้ วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที:
นํามารวมในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการก่อนการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน รวมถึงมูลค่าตามบัญชีของ
ค่าความนิยมที:เกิดจากการรวมธุรกิจในครัง' ก่อนของบริ ษัทใหญ่ในลําดับสูงสุด
จากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริ ษัทเอสซีจี
เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวม และ
กระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ 'นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที:ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หน้ าที: 134

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี 'การค้ าและลูกหนีห' มุนเวียนอื:น
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน'
สินค้ าคงเหลือ
ที:ดินพัฒนาแล้ วเพื:อขาย
สินทรั พย์หมุนเวียนอื:น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื:น
ลูกหนี 'ไม่หมุนเวียนอื:น
อสังหาริ มทรั พย์เพื:อการลงทุน
ที:ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรั พย์ที:ไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
ค่าความนิยม
สินทรั พย์ไม่มีตัวตนอื:น
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื:น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

หน่ วย : พันบาท
%

2561

%

2560

%

2559*

424,433
1,352,138
2,898,357
581,582
4,596
5,261,106

3.6
11.6
24.7
5.0
44.9

911,722
1,574,734
119,136
2,961,127
597,037
2,056
6,165,812

7.1
12.3
0.9
23.2
4.7
48.2

872,091
1,748,317
98,314
3,124,093
659,018
14,732
6,516,565

6.6
13.1
0.7
23.5
5.0
0.1
49.0

16,605
162,507
402,830
5,570,222
13,891
25,350
114,627
138,964
19,339
6,464,335
11,725,441

0.1
1.4
3.4
47.5
0.1
0.2
1.0
1.2
0.2
55.1
100.0

16,874
150,765
407,701
5,748,522
12,174
25,350
62,511
167,809
23,909
6,615,615
12,781,427

0.1
1.2
3.2
45.0
0.1
0.2
0.5
1.3
0.2
51.8
100.0

16,868
169,416
500,578
5,741,537
33,506
85,194
187,851
48,124
6,783,074
13,299,639

0.1
1.3
3.8
43.2
0.2
0.6
1.4
0.4
51.0
100.0

หมายเหตุ
* งบการเงินรวมเสมือนปี 2559 ไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ เนื: องจากหลักเกณฑ์ และข้ อสมมติที:ใช้ แตกต่างจากงบการเงินรวม
สําหรับปี 2560 และ 2561
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559
หนีส= ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส= ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกิ นบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั 'นจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีก' ารค้ าและเจ้ าหนีห' มุนเวียนอื:น
เงินกู้ยืมระยะสั 'น
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี 'สินหมุนเวียน
สําหรั บผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส= ินหมุนเวียน
หนีส= ินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี 'สินไม่หมุนเวียน
สําหรั บผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี 'สินระยะยาวอื:น
หนี 'สินไม่หมุนเวียนอื:น
รวมหนีส= ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส= ิน
ส่ วนของผู้ถือ หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
ทุนที:ออกและชําระแล้ ว - หุ้นสามัญ
ส่วนของหุ้นสามัญที:ถือครองก่ อนการควบรวม
ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกิ น (ส่วนตํ:า) กว่าทุนจากการซือ' ธุรกิ จ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกั น
กํ าไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร
องค์ประกอบอื:นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นกิ จการก่ อนการควบรวม
ส่วนได้ เสียที:ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส= ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2561

%

2560

หน่ วย : พันบาท
2559*
%

%

865,000
1,505,898
3,445

7.4
12.8
-

2,908
1,535,881
844,394
30,645

12.0
6.6
0.3

14,560
2,014,307
2,218,593
31,621

0.1
15.2
16.7
0.2

23,010
2,397,353

0.2
20.4

14,170
2,427,998

0.1
19.0

14,821
4,293,902

0.1
32.3

399,957
16,430
2,386
418,773
2,816,126

3.4
0.1
3.5
23.9

433,754
17,698
1,054
452,506
2,880,504

3.4
0.1
3.5
22.5

442,579
20,722
4,119
467,420
4,761,322

3.3
0.2
3.5
35.8

5,962,621
5,962,621
1,133,594

50.9
9.7

5,962,621
5,962,621
(51,744)
1,133,594

46.7
(0.4)
8.9

5,962,621
5,962,621
1,133,594

44.9
8.5

211,060

1.8

(324,185)

(2.4)

206,907
883,288
8,397,470
511,845
8,909,315
11,725,441

1.8
7.5
71.7
4.4
76.1
100.0

189,780
1,067,783
92
8,029,685
508,632
8,538,317
13,299,639

1.4
8.0
60.4
3.8
64.2
100.0

200,150
1,358,364
90
8,603,075
759,640
538,208
9,900,923
12,781,427

1.6
10.6
67.4
5.9
4.2
77.5
100.0

หมายเหตุ
* งบการเงินรวมเสมือนปี 2559 ไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ เนื: องจากหลักเกณฑ์ และข้ อสมมติที:ใช้ แตกต่างจากงบการเงินรวม
สําหรับปี 2560 และ 2561
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนรวม
สําหรั บแต่ ละปี สิน= สุดวันที' 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายที:ดิน
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนจากการขายที:ดิน
กําไรขัน= ต้ น
รายได้ อื:น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรจากการดําเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกํ าไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรั บปี
การแบ่งปั นกํ าไร (ขาดทุน)
ส่ วนที'เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนที:เป็ นของบริ ษัทในกลุ่มก่ อนการจัดโครงสร้ างธุรกิ จ
ส่วนที:เป็ นของส่วนได้ เสียที:ไม่มีอํานาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้นขัน= พืน= ฐาน (บาท)
ส่ วนที'เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

2561
11,513,150
43,362
(8,375,645)
(17,282)
3,163,585
233,273
3,396,858
(1,799,636)
(1,463,778)
(3,263,414)
133,444
(25,200)
108,244
(82,750)
25,494

%
99.6
0.4
(72.5)
(0.1)
27.4
2.0
29.4
(15.6)
(12.7)
(28.3)
1.1
(0.2)
0.9
(0.7)
0.2

2560
12,754,136
223,004
(8,995,367)
(97,215)
3,884,558
213,565
4,098,123
(2,094,414)
(1,253,136)
(3,347,550)
750,573
(36,649)
713,924
(107,948)
605,976

%
98.3
1.7
(69.3)
(0.7)
30.0
1.6
31.6
(16.1)
(9.7)
(25.8)
5.8
(0.3)
5.5
(0.8)
4.7

(3,583)
13,540
15,537
25,494

0.1
0.1
0.2

541,167
34,926
29,883
605,976

4.2
0.2
0.3
4.7

0.00

0.09

หน่ วย : พันบาท
2559*
%
13,575,142
100.0
(9,616,471)
(70.8)
3,958,671
29.2
150,324
1.1
4,108,995
30.3
(2,259,750)
(16.6)
(1,419,867)
(10.5)
(3,679,617)
(27.1)
429,378
3.2
(61,946)
(0.5)
24,588
0.2
392,020
2.9
(112,064)
(0.8)
279,956
2.1

238,094
41,862
279,956

1.8
0.3
2.1

0.04

หมายเหตุ
* งบการเงินรวมเสมือนปี 2559 ไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ เนื: องจากหลักเกณฑ์ และข้ อสมมติที:ใช้ แตกต่างจากงบการเงินรวม
สําหรับปี 2560 และ 2561
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรั บแต่ ละปี สิน= สุดวันที' 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559

กําไรสําหรั บปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'น
รายการที'อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื:อขาย
ส่วนแบ่งกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื:นในบริ ษัทร่ วม - สุทธิจากภาษี
กลับรายการส่วนแบ่งกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื:นในบริ ษัทร่ วมจากการขาย
รวมรายการที'อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที'จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกํ าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกั นภัย
สํา หรั บโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ ของรายการที:จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ ในกํ าไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที'จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื'นสําหรั บปี - สุทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
การแบ่งปั นกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที'เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่ว นที:เป็ นของบริ ษัทในกลุ่มก่ อนการจัดโครงสร้ างธุรกิ จ
ส่ว นที:เป็ นของส่วนได้ เสียที:ไม่มีอํานาจควบคุม

2561
25,494

2560
605,976

(90)
(90)

(2)

หน่ วย : พันบาท
2559*
279,956

(2)

11
(10,388)
66,800
56,423

8,405

(9,220)

(1,270)

(1,681)
6,724
6,634
32,128

1,607
(7,613)
(7,615)
598,361

(1,270)
55,153
335,109

2,048
13,540
16,540
32,128

534,927
34,185
29,249
598,361

293,277
41,832
335,109

-

หมายเหตุ
* งบการเงินรวมเสมือนปี 2559 ไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ เนื: องจากหลักเกณฑ์ และข้ อสมมติที:ใช้ แตกต่างจากงบการเงินรวม
สําหรับปี 2560 และ 2561

หน้ าที: 138

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม
สําหรั บแต่ ละปี สิน= สุดวันที' 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กํ าไรสําหรั บปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื:อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนีส' งสัยจะสูญและหนีส' ูญ
ผลขาดทุนจากค่าเผื:อการลดมูลค่าและเคลื:อนไหวช้ าของสินค้ าคงเหลือ
ค่าใช้ จ่ายสําหรั บแผนการออกจากงานของพนักงาน
ด้ วยความเห็นชอบร่ วมกั น
ประมาณการหนีส' ินสําหรั บผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและตัดจําหน่าย
สินทรั พย์ที:ไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
ผลขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า ขายและตัดจําหน่ายที:ดิน อาคารและอุปกรณ์
ผลขาดทุน (กํ าไร) จากอัตราแลกเปลี:ยนที:ยังไม่เกิ ดขึน'
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบียรั' บ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี'ยนแปลง
ในสินทรั พย์ และหนีส= ินดําเนินงาน
สินทรั พย์ ดําเนินงานลดลง (เพิ'มขึน= )
ลูกหนีก' ารค้ าและลูกหนีห' มุนเวียนอื:น
สินค้ าคงเหลือ
ที:ดินพัฒนาแล้ วเพื:อขาย
สินทรั พย์หมุนเวียนอื:น
สินทรั พย์ไม่หมุนเวียนอื:น
สินทรั พย์ ดําเนินงานลดลง - สุทธิ
หนีส= ินดําเนินงานเพิ'มขึน= (ลดลง)
เจ้ าหนีก' ารค้ าและเจ้ าหนีห' มุนเวียนอื:น
ประมาณการหนีส' ินสําหรั บผลประโยชน์พนักงาน
หนีส' ินไม่หมุนเวียนอื:น
หนีส= ินดําเนินงานลดลง - สุทธิ

หน้ าที: 139

หน่ วย : พันบาท
2560

25,494

605,976

82,751
596,062
21
15,963

107,948
665,100
395
24,462

8,059
64,086

40,939

20,495
28
7,632
(1,933)
25,200
(4,352)

26,020
11,131
(1,433)
36,649
(5,279)

839,506

1,511,908

221,092
46,808
15,455
2,953
(7,209)
279,099

106,344
143,021
61,981
14,731
8,085
334,162

(5,488)
(88,698)
64
(94,122)

(234,060)
(37,918)
(1,970)
(273,948)

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม
สําหรั บแต่ ละปี สิน= สุดวันที' 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื:อซื 'อที:ดิน อาคารและอุปกรณ์
และอสังหาริ มทรั พย์เพื:อการลงทุน
เงินสดรั บจากการขายที:ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื:อซื 'อสินทรั พย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื:อซื 'อเงินลงทุน
เงินสดรั บจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรั บชําระคืนจากเงินให้ กู้ยืมระยะสั 'น
เงินสดจ่ายจากเงินให้ กู้ยืมระยะสั 'น
รั บเงินปั นผลจากส่วนของผู้ถือหุ้นกิ จการก่ อนการควบรวม
รั บดอกเบี 'ย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกิ นบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสั 'นจากสถาบันการเงินเพิ:มขึ 'น (ลดลง)
เงินสดจ่ายเพื:อชําระเงินกู้ ยืมระยะสั 'น
เงินกู้ยืมเพิ'มขึน= (ลดลง) - สุทธิ
จ่ ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ูถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
จ่ายเงินปั นผลให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นกิ จการก่ อนการควบรวม
จ่ายเงินปั นผลให้ ส่วนได้ เสียที:ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมจ่ ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบี 'ย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ'มขึน= (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน= งวด
ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ'มเติม
รายการที'ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้ าหนี 'คงค้ างที:ดิน อาคารและอุปกรณ์
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หน่ วย : พันบาท
2561
2560
1,024,483
1,572,122
(87,862)
(71,716)
936,621
1,500,406

(485,032)
5,413
(35,280)
(758,919)
240,491
119,136
32,333
4,355
(877,503)

(727,787)
5,131
(1,077)
(8)
(20,822)
5,279
(739,284)

862,092
(844,394)
17,698

(11,652)
(97,254)
(108,906)

(477,664)
(32,332)
(27,668)
(537,664)
(26,441)
(546,407)

(237,401)
(21,556)
(18,444)
(277,401)
(36,649)
(422,956)

(487,289)
911,722
424,433

338,166
573,556
911,722

33,807

54,426

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงินของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินรวม
2560

2561

2559*

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก' ารค้ า
ระยะเวลาเก็ บหนีเ' ฉลี:ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี:ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี '
ระยะเวลาชําระหนี '
Cash Cycle

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

2.2
0.7
0.4
8.6
43
2.9
127
11.6
31
139

2.5
1.0
0.6
8.9
41
3.1
119
13.9
26
134

1.0
0.6
N.A.
7.7
47
2.7
133
4.8
76
104

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากํ าไรขัน' ต้ น
อัตรากํ าไรสุทธิ **
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)
(%)
(%)

27.4
0.1
0.1

30.0
4.4
6.7

29.2
2.1
3.0

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรั พย์

(%)
(%)
(เท่า)

0.1
10.4
1.0

4.5
21.7
1.0

2.1
20.2
1.0

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส' ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย'
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)

0.3
41.7
0.9

0.3
43.9
1.3

0.6
N.A.
N.A.

หมายเหตุ

* งบการเงินรวมเสมือนปี 2559 ไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ เนื:องจากหลักเกณฑ์และข้ อสมมติที:ใช้ แตกต่างจากงบการเงินรวม
สําหรับปี 2560 และ 2561

** อัตรากําไรสุทธิ = กําไรสําหรับปี ส่วนที:เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ / รายได้ จากการขาย
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
14. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในปี 2561 ถึงแม้ วา่ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริ: มปรับตัวดีขึ 'น โดยมีอตั ราการเติบโตเพิ:มขึ 'นจากสภาวะ
เศรษฐกิจโลกและการส่งออกที:ดีขึ 'น แต่เนื:องจากการใช้ จ่ายเพื:อการอุปโภคบริ โภคของครัวเรื อนและรายได้ เกษตรกรยังคง
ทรงตัวใกล้ เคียงกับปี ที: ผ่านมา ประกอบกับหนีส' ิน ภาคครั วเรื อนที:ยังคงอยู่ในระดับ สูง ส่งผลให้ ความต้ อ งการสินค้ า
กระเบือ' งเซรามิกในประเทศลดลงจากปี ที:ผ่านมาประมาณร้ อยละ 2 ขณะเดียวกับที:สภาวะการแข่งขันของตลาดใน
ประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื:องจากทังผู
' ้ ผลิตในประเทศและสินค้ านําเข้ าจากต่างประเทศ
ภายหลังจากการควบบริ ษัทฯ ในช่วงกลางปี 2561 บริ ษัทได้ เร่ งดําเนินธุรกิจตามแผนงานที:กําหนดไว้ โดยเน้ นการ
ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้ าและคูค่ ้ าเป็ นสําคัญ เช่น การจัดสรรทรัพยากรและการลดต้ นทุนการผลิตต่างๆ ผลิตและ
จัดหาสินค้ าพร้ อมบริ การเพื:อตอบสนองความต้ องการของทุกกลุม่ ลูกค้ า และการขยายช่องทางขาย เพื:อให้ สามารถรักษา
ส่วนแบ่งการตลาด ควบคุมต้ นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ ได้
ในปี 2561 บริ ษัทมีรายจ่ายเพื:อการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวน 67 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนจาก
รายได้ จากการขายร้ อยละ 0.6
ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
ในปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายกระเบื 'องเซรามิก 11,513 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 1,241 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10 จากตลาดในประเทศเติบโตลดลง และสภาวะการแข่งขันของตลาดที:รุนแรง ต้ นทุนขายลดลง
620 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7 จากปริ มาณขายลดลงจากปี ก่อน ในขณะที:ราคาวัตถุดิบและก๊ าซธรรมชาติปรับตัว
เพิ:มขึ 'นจากปี ก่อน บริ ษัทมีรายได้ จากการขายที:ดิน 44 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 179 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 81
และมีกําไรขันต้
' นจากการขายที:ดิน 26 ล้ านบาท ต้ นทุนในการจัดจําหน่ายลดลง 295 ล้ านบาท จากค่าขนส่ง ค่าใช้ จ่าย
ส่งเสริ มการขายและค่าโฆษณาลดลง ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ:มขึ 'น 211 ล้ านบาท จากค่าใช้ จ่ายสําหรับแผนการออกจากงาน
ด้ วยความเห็นชอบร่วมกันและค่าที:ปรึกษาด้ านการพัฒนาระบบการจัดการและปรับปรุ งประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริ ษัท
ส่งผลให้ บริ ษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2561 เท่ากับ 10 ล้ านบาท ในขณะที:ปี 2560 มีกําไรสุทธิเท่ากับ 576 ล้ านบาท ลดลง
จากปี 2560 จํานวน 566 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 98 กําไรสุทธิตอ่ หุ้นสําหรับปี 2561 เท่ากับ 0.002 บาท เมื:อเทียบกับปี 2560
ซึง: มีกําไรสุทธิตอ่ หุ้นอยูท่ ี: 0.1 บาท ลดลงจํานวน 0.09 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 98 จากรายละเอียดข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัท
มีความสามารถในการทํากําไรลดลง โดยมีอตั รากําไรสําหรับปี ต่อรายได้ จากการขายร้ อยละ 0.1 ลดลงจากปี 2560 ซึง: อยูท่ ี:
ร้ อยละ 4.4 ขณะที:ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ 0.1 ลดลงจาก ปี 2560 ซึ:งมีอตั ราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นอยูท่ ี:ร้อยละ 6.7
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ภาพรวมฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 11,725 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8 จากปี ก่อน สินทรัพย์สว่ นใหญ่
ของบริ ษัทประกอบด้ วย ที:ดิน อาคารและอุปกรณ์ร้อยละ 48 สินทรัพย์หมุนเวียนร้ อยละ 45 ของสินทรัพย์ทงหมด
ั'
สินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีมลู ค่า 5,261 ล้ านบาทลดลงร้ อยละ15 จากปี ก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจาก
สินค้ าคงเหลือ ลูกหนี 'การค้ า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินให้ ก้ ูยืม โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงจากการปรับโครงสร้ างธุรกิจก่อนการควบบริ ษัท
ที:ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2561 มีมลู ค่า 5,570 ล้ านบาทลดลง 178 ล้ านบาทคิดเป็ นร้ อยละ 3 จากปี ก่อน
จากค่าเสื:อมราคาประจําปี และมีการลงทุนเพิ:มในการลดต้ นทุนด้ านพลังงานซึ:งเป็ นต้ นทุนหลักในการผลิต โดยส่งเสริ ม
การใช้ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงเครื: องจักรเพื:อเพิ:มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทัง'
ขยายสาขาร้ านค้ าปลีก
ในปี 2561 บริ ษัทมีอัตราส่วนแสดงประสิทธิ ภาพในการดําเนินงานลดลงจากปี ก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ลดลงเป็ นร้ อยละ 0.1 เมื:อเทียบกับปี ก่อนอยูท่ ี:ร้อยละ 4.5 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 1.0 เท่าใกล้ เคียงกับปี ก่อน
หนีส= นิ
บริ ษัทมีหนี 'สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,816 ล้ านบาทลดลงร้ อยละ 2 จากปี ก่อน หนีส' ินส่วนใหญ่
ประกอบด้ วย เจ้ าหนี 'การค้ าและเจ้ าหนี 'หมุนเวียนอื:น ร้ อยละ 53 เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
'
นการเงินร้ อยละ 31 และ
ประมาณการหนี 'สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานร้ อยละ14 ของหนี 'สินรวมทั 'งหมด โดยทั 'งปี บริ ษัทมีต้นทุน
ทางการเงินเท่ากับ 25 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 11 ล้ านบาท
สถานะหนี 'สินสุทธิ (หนี 'สินที:มีภาระดอกเบี 'ยหักด้ วยเงินสดและเงินสดภายใต้ การบริ หาร) ของบริ ษัท ณ สิ 'นปี 2561
เท่ากับ 441 ล้ านบาท เพิ:มขึ 'น 625 ล้ านบาทจากปี ก่อน สาเหตุหลักจากการปรับโครงสร้ างธุรกิจ
บริ ษัทมีอตั ราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินใกล้ เคียงกับปี ก่อน โดยมีอตั ราส่วนหนี 'สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที: 0.3 เท่า
ใกล้ เคียงกับปี ก่อน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 8,909 ล้ านบาท ลดลง 992 ล้ านบาท จากการจัดโครงสร้ าง
ธุรกิจการควบบริ ษัท การจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 ซึ:งกําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ:งไว้ เป็ น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองจํานวนนี '
จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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สภาพคล่ องและความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
สภาพคล่ อง
ณ วันสิ 'นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 424 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560
จํานวน 487 ล้ านบาท โดยกระแสเงินสดในปี 2561 มีดงั นี ' เงินสดสุทธิ ได้ มาจากกิ จกรรมดําเนินงาน 937 ล้ านบาท
นําไปใช้ ในกิจกรรมลงทุน 878 ล้ านบาท เป็ นการซื 'อและขายเงินลงทุนจากบริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จํากัด 518 ล้ านบาท
และเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 546 ล้ านบาท จากการจ่ายเงินปั นผลประจําปี อัตราส่วนสภาพคล่องสําหรับปี 2561
อยูท่ ี: 2.2 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึ:งอยู่ที: 2.5 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วสําหรับปี 2561 อยู่ที: 0.7 เท่า ลดลงจากปี 2560
ซึ:งอยู่ที: 1.0 เท่า บริ ษัทมีสภาพคล่องลดลงจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานที:ลดลง บริ ษัทมีความสามารถในการ
ชําระหนี 'สินเป็ นอย่างดี นอกจากนี 'บริ ษัทยังมีวงเงินสินเชื:อกับธนาคารในประเทศที:ยงั ไม่ได้ เบิกใช้ ซึ:งเพียงพอต่อการใช้
หมุนเวียนในการดําเนินงาน รวมถึงเพียงพอต่อการบริ หารจัดการภาระผูกพัน และทั 'งในส่วนของเลตเตอร์ ออฟเครดิตที:
เปิ ดแล้ วแต่ยงั ไม่เข้ าเงื:อนไขการเป็ นหนี 'สิน บริ ษัทมีอตั ราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 'การค้ าอยู่ที: 8.6 เท่า ลดลงจาก ปี 2560
ซึ:งอยู่ที: 8.9 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี 'เฉลี:ยเพิ:มขึ 'นอยู่ที: 43 วัน จากปี ก่อนอยู่ที: 41 วัน ด้ านการบริ หารลูกหนี 'การค้ า
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการให้ สนิ เชื:อและการติดตามการชําระหนี 'จากลูกหนี 'การค้ าอย่างสมํ:าเสมอ
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลืออยู่ที: 2.9 เท่า และระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี:ย 127 วัน เพิ:มขึ 'นจากปี ก่อน ณ สิ 'นปี 2561
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ' 11.6 เท่า และระยะเวลาชําระหนี ' 31 วัน ลดลงจากปี ก่อน
ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที: 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี 'สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.3 ใกล้ เคียงกับปี ก่อน ซึ:งอยู่ใน
ระดับ ตํ: า เนื: อ งจากบริ ษั ท มี เ พี ย งเงิ น กู้ ยื ม ระยะสัน' ซึ: ง เป็ นเพี ย งหนี ส' ิ น หมุ น เวี ย นเพื: อ ใช้ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ
ความสามารถในการชําระดอกเบี 'ยของบริ ษัทอยูท่ ี: 41.7 เท่า และ 43.9 เท่า ตามลําดับ
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี1ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมและเลขานุการบริ ษัท
ข้ อมูล ณ วันที! 1 มกราคม 2562
นายนิธิ ภัทรโชค
เป็ นกรรมการที!มีอํานาจลงลายมือชื!อแทนบริ ษัท
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ
56 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations
Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น บริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 แห่ ง
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
1) ตังแต่
^ 2555 กรรมการ บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
2) ตังแต่
^ 2560 Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia *
3) ตังแต่
^ 2561 กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing
Products Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
4) ตังแต่
^ 2562 ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัทควอลิตี ^คอนสตรัคชัน! โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการอื1น
1) ตังแต่
^ 2556 รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2) ตังแต่
^ 2561 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และ
บริ ษัทอื!นๆ ของเอสซีจีตามที!ได้ รับมอบหมาย
หมายเหตุ: * บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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2548–2553 ผู้อํานวยการสํานักงานวางแผนกลาง บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2553–2556 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
2556–2560 Vice President-Domestic Market ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2557–2561 กรรมการ บริ ษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จํากัด (มหาชน)
2559–2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560–2561 Vice President-Building Products and Distribution Business,
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2561
กรรมการ บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หาร
5 ครัง^ เข้ าประชุม 5 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต: ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
ประสบการณ์
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นางไขศรี เนื1องสิกขาเพียร
เป็ นกรรมการที!มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ
58 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี ด้ านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2543 Director Certification Program (DCP) 0/2000
2556 Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013
2556 Role of the Compensation Committee Program 16/2013
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
1) ตังแต่
^ 2559 ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัทแม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
กิจการอื1น จํานวน 5 แห่ ง
1) กรรมการ บริ ษัทท๊ อป ที 2015 จํากัด
2) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ ว
3) กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
4) กรรมการ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
5) ประธานกรรมการ บริ ษัทบูโอโน่ (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณ์
2546–2558 กรรมการผู้จดั การใหญ่ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
2553–2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559–2560 ที!ปรึกษา สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต: ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
เป็ นกรรมการที!มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ
70 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา
2516 ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008
Audit Committee Program (ACP) 24/2008
2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009
2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010
2554 Advanced Audit Committee Program (AACP) 6/2011
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011
Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011
2556 Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013
2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016
2560 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
- ตังแต่
^ 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทควอลิตี ^คอนสตรัคชัน! โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
^ 2557 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริ ษัทควอลิตี ^คอนสตรัคชัน! โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
กิจการอื1น
- ไม่มี
ประสบการณ์
2545–2549 ผู้อํานวยการฝ่ ายจัดหา บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
2551–2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต: ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
ก-4

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นายเชาวลิต เอกบุตร
ตําแหน่ ง
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประวัติการอบรม

กรรมการ
1 สิงหาคม 2561
60 ปี
ไทย
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื! องกล เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004
2550 Directors Certification Program (DCP) 84/2007
2553 Role of the Chairman Program (RCP) 24/2010
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
- ไม่มี
กิจการอื1น จํานวน 3 แห่ ง
1) กรรมการบริ หาร มูลนิธิเอสซีจี
2) กรรมการ มูลนิธิสถาบันทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพือ! นเอไอที
ประสบการณ์
2548–2553 กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
(ปั จจุบนั เปลีย! นชื!อเป็ น บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ^ง จํากัด (มหาชน))
2548–2553 ประธานกรรมการ บริ ษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
2548–2553 ประธานกรรมการ บริ ษัทไทยบริติช ซีเคียวริ ตี ^ พริ น^ ติ ^งจํากัด (มหาชน)
2554–2561 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2561–2561 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ ประจําสํานักงานกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต:
ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
ก-5

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
เป็ นกรรมการที!มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง
กรรมการ
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ
67 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา
2517 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื! องกล
ประวัติการอบรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2555 Director Certification Program (DCP) 162/2012
2556 Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013
Audit Committee Program (ACP) 45/2013
2559 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2016
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
- ไม่มี
กิจการอื1น
- ไม่มี
ประสบการณ์
2540–2545 กรรมการรองผู้จดั การ บริ ษัทสยามไอซิน จํากัด
2546–2550 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทสยามไฟเบอร์ กลาส จํากัด
2555–2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ( ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต:
ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี

ก-6

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นางนันทสิริ อัสสกุล
ตําแหน่ ง
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประวัติการอบรม

กรรมการ
1 สิงหาคม 2561
47 ปี
ไทย
2536 ปริ ญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 ปริ ญญาโท Master of Business Studies (M.B.S.)
University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร
2548 ปริ ญญาโท Master of Management (M.M)
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2548 Director Accreditation Program (DAP) 38/2005
2548 Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 21/2005
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
- ไม่มี
กิจการอื1น จํานวน 1 แห่ ง
1) กรรมการบริษัทโขมพัสตรา จํากัด
ประสบการณ์
2542–2561 กรรมการ บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต:
ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นายบุญเชือ= พลสิงขร
เป็ นกรรมการที!มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ
70 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา
2534 ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008
Audit Committee Program (ACP) 24/2008
2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009
2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010
2554 Advance Audit Committee Program (AACP) 6/2011
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011
Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011
2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016
Financial Statements for Directors (FSD) 30/2016
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
- ไม่มี
กิจการอื1น
- ไม่มี
ประสบการณ์
2550
ที!ปรึกษา สํานักงานกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จํากัด
2551–2561 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ( ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต:
ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
เป็ นกรรมการที!มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ
76 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท Master of Accounting Science,
University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอก บัญชี Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)
- ASEAN Chartered Professional Accountants
- Chartered Director (IOD)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2543
2546
2547
2548
2551

การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

Role of the Chairman 2000 Program (RCP) 1/2000
Director Accreditation Program (DAP) 6/2003
Director Certification Program (DCP) 42/2004
Audit Committee Program (ACP) 6/2005
Chartered Director Class (CDC) 3/2008
Director Forum 2/2008
Audit Committee: Getting Up to Speed
Current Issue Seminar 4/2008 Getting Ahead of the Curve:
Understanding the Implications
2552 Work Shop 2/2009 Developing and Implementing A Code of Ethics
2553 Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG บริ ษัทจดทะเบียนไทย
2555 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012
บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
1) ตังแต่
^ 2552 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทโรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)
กิจการอื1น จํานวน 8 แห่ ง
1) ตังแต่
^ 2523 ประธานกรรมการ บริ ษัทนิลสุวรรณปรึกษาการบริ หาร จํากัด
2) ตังแต่
^ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ตังแต่
^ 2560 กรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินทางปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
3) ตังแต่
^ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4) ตังแต่
^ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5) ตังแต่
^ 2540 กรรมการบริ หารกองทุน การเงินและทรัพย์สนิ สถาบันพระปกเกล้ า
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
6) ตังแต่
^ 2543 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
กระทรวงการคลัง
ตังแต่
^ 2546 กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ตังแต่
^ 2552 กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
7) ตังแต่
^ 2552 กรรมการกองทุนส่งเสริ มงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
8) ตังแต่
^ 2559 กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ประสบการณ์
- คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อํานวยการ ศูนย์บริ การวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้ าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุม่ จังหวัดคณะที! 4
(ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด)
สํานักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ( ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต:
ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นายผดุง ลิขติ สัจจากุล
เป็ นกรรมการที!มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตําแหน่ ง
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ
67 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา
2517 ปริ ญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
2519 ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2559 Director Certification Program (DCP) 229/2016
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
1) ตังแต่
^ 2555 Independent Commissioner และประธานกรรมการตรวจสอบ
PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk *
ตังแต่
^ 2560 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk *
กิจการอื1น จํานวน 3 แห่ ง
1) ตังแต่
^ 2552 ประธานเจ้ าหน้ าที!พฒ
ั นาวัฒนธรรมองค์กร กลุม่ บริ ษัทดีที
2) ตังแต่
^ 2553 กรรมการ บริ ษัทเคอร์ เทซี เซอร์ วิสเซส คอร์ ปอเรชัน! จํากัด
3) ตังแต่
^ 2559 กรรมการ บริ ษัทเอ็มคิวดีซี โซเซียล เอ็นเตอร์ ไพร์ เซส จํากัด
ประสบการณ์
2543–2544 ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล บริ ษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างซิเมนต์ไทย จํากัด
2544–2552 ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จํากัด
2556–2561 กรรมการอิสระ
บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
2557–2561 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต:
ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
หมายเหตุ: * บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นางสาววรัญ?ู โอปนายิกุล
ตําแหน่ ง
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประวัตกิ ารอบรม

กรรมการ
1 สิงหาคม 2561
63 ปี
ไทย
2521 ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2528 ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS)
California State Polytechnic University, Pomona ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
กิจการอื1น จํานวน 1 แห่ ง
1) ตังแต่
^ 2541 กรรมการ บริ ษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จํากัด
ประสบการณ์
2539–2561 กรรมการ บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
8,192,330 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.14)
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต:
ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นายสุรศักดิ@ ไกรวิทย์ ชัยเจริญ
เป็ นกรรมการที!มีอํานาจลงลายมือชื!อแทนบริ ษัท
ตําแหน่ ง
กรรมการและกรรมการบริ หาร
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒกิ ารศึกษา

2522 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

2531 ปริ ญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.),
สาขา Finance and International Business
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 Advanced Management Program (AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2559 Director Certification Program (DCP) 220/2016

การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
1) ตังแต่
^ 2554 Commissioner PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk.*
กิจการอื1น

ประสบการณ์

การเข้ าประชุม

ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมและบริ ษัทอื!นๆ ของเอสซีจี ตามที!ได้ รับมอบหมาย
2545–2549 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทซิเมนต์ไทยค้ าปลีก จํากัด
(ปั จจุบนั เปลีย! นชื!อเป็ น บริ ษัทเอสซีจี ซอร์ สซิ!ง จํากัด)
2549–2555 กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
2554–2560 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
2561
กรรมการ บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
2561
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
3 ครัง^ เข้ าประชุม 3 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หาร
5 ครัง^ เข้ าประชุม 5 ครัง^ (ร้ อยละ 100)

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
27 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000005)
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต:
ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
หมายเหตุ: * บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
นายนําพล มลิชัย
เป็ นกรรมการที!มีอํานาจลงลายมือชื!อแทนบริ ษัท
ตําแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และ Chief Marketing Officer
วันที1เข้ าดํารงตําแหน่ ง
1 ธันวาคม 2561
(กรรมการผู้จัดการ)
อายุ
48 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา
- ปริ ญญาตรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท บธ.ม. บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Executive Development Program (EDP)
- Facilitative Leadership (LDP)
- Management Development Program (MDP)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดํารงตําแหน่ งในองค์ กรอื1น บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
- ตังแต่
^ 2561 Commissioner, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk **
กิจการอื1น จํานวน 1 แห่ ง
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทโกลบอลเฮ้ าส์ แฟรนไชส์ (เมียนมา) จํากัด
ประสบการณ์
2537–2538 นักวิเคราะห์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2538–2545 ผู้แทนขาย บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2545–2553 ผู้จดั การกลุม่ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ บริ ษัทซิเมนต์ไทยการค้ าปลีก จํากัด
2549–2553 Vice President Sales and Marketing, Mariwasa Siam Ceramic Inc.
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
2553–2555 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
2553–2555 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทสระบุรีรัชต์ จํากัด
2555–2559 Director-Global House Project เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
2559–2560 กรรมการ บริ ษัทสุวนั นี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน *
2559–2561 President Director, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk **
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
- ครัง^ เข้ าประชุม - ครัง^ ***
คณะกรรมการบริ หาร
1 ครัง^ เข้ าประชุม 1 ครัง^ (ร้ อยละ 100)
(เข้ าดํารงตําแหน่งตังแต่
^ วนั ที! 1 ธันวาคม 2561)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: 11,331 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00019)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที!เกี!ยวกับทรัพย์ซงึ! ได้ กระทําโดยทุจริ ต:
ไม่มี
• ประวัติการทํารายการที!อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที!ผา่ นมา: ไม่มี
หมายเหตุ: * บริ ษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
** บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
***นายนําพล มลิชัย เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริ หาร แทนนายอารี ย์ ชวลิตชีวินกุล และดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการแทน นายสุรศักดิÄ ไกรวิทย์ชัยเจริ ญ โดยนายสุรศักดิÄ ไกรวิทย์ชัยเจริ ญ ยังคงดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ตังแต่
^
วันที! 1 ธันวาคม 2561
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี1ยนแปลงการถือหลักทรั พย์ ของกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
(ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561)
เอสซีจี เซรามิกส์

ลําดับ

กรรมการ
ของ
ตนเอง

บริ ษัทในเครื อฯ *

หุ้นสามัญ (หุ้น)
คู่สมรสหรื อ
เพิ1ม (ลด)
ผู้ท1 อี ยู่กนิ
ระหว่ าง
ด้ วยกันฉันสามี 1 ส.ค. - 31 ธ.ค
ภริ ยา และ
2561
บุตรที1ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ

หุ้นสามัญ (หุ้น)
ของ
ตนเอง

เพิ1ม (ลด)
ระหว่ าง
1 ส.ค.
- 31 ธ.ค
2561

หุ้นกู้ (หน่ วย)
ของ
ตนเอง

เพิ1ม (ลด)
ระหว่ าง
1 ส.ค.
- 31 ธ.ค
2561

1.

นายนิธิ ภัทรโชค

-

-

-

4,000

-

-

-

2.

นางไขศรี เนื!องสิกขาเพียร

-

-

-

-

-

-

-

3.

นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

-

-

-

2,400

-

4,000

-

4.

นายเชาวลิต เอกบุตร

-

-

-

30,000

-

-

-

5.

นายฐัตพิ งศ์ เกสรกุล

-

-

-

-

-

-

-

6.

นางนันทสิริ อัสสกุล

-

-

-

-

-

-

-

7.

นายบุญเชื ^อ พลสิงขร

-

-

-

1,000

-

20,000

-

8.

นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

-

-

-

-

-

-

-

9.

นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

-

-

-

-

-

-

-

10.

นางสาววรัญÅู โอปนายิกลุ

8,192,330

-

-

-

-

5,100

-

11.

นายสุรศักดิÄ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ

27

-

-

-

-

-

-

12.

นายนําพล มลิชยั

-

11,331

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: 1. เอสซีจี เซรามิกส์ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว 5,962,621,233 บาท มีห้ นุ สามัญจํานวนทั ^งสิ ^น 5,962,621,233 หุ้น
2. ตาม พ.ร.บ.บริ ษั ท มหาชนจํ า กัด คํ า ว่า "บริ ษัท ในเครื อ" หมายถึ ง บริ ษั ท มหาชนจํ า กัด บริ ษั ทหนึ! งซึ!งมีค วามสัมพัน ธ์ กับ
บริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ!งหรือหลายบริ ษัทในลักษณะดังต่อไปนี ^
- บริ ษัทหนึ!งมีอํานาจควบคุมเกี!ยวกับการแต่งตั ^งและถอดถอนกรรมการซึ!งมีอํานาจจัดการทั ^งหมดหรื อโดยส่วนใหญ่ของอีกบริ ษัทหนึ!ง
- บริ ษัทหนึ!งถือหุ้นในอีกบริ ษัทหนึ!งเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของหุ้นที!ออกจําหน่ายแล้ ว
3. * บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCC)
4. ข้ อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี!ยนแปลง หากกรรมการรวมทั ^งคู่สมรสหรื อผู้ที!อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริ ยาและบุตรที!ยงั
ไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื ^อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที!ระบุข้างต้ น
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

ประวัตคิ ณะผู้บริ หารของบริษัทจํานวน 4 คน ณ วันที1 1 มกราคม 2562 ดังนี =
นายนําพล มลิชัย
อายุ 48 ปี
วุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์

การถือหุ้นในบริษัท

ตําแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ
และChief Marketing Officer
สัญชาติ ไทย
บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บธ.ม. บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จํากัด
- Director-Global House Project เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
- President Director, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ตําแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท Chief Technology Officer
สัญชาติ ไทย
วท.บ.วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทเดอะสยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี! ส์ จํากัด
ไม่มี

นายวิศาล โชติธรรมาพงศ์
อายุ 61 ปี
วุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท

ตําแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท Chief Operation Officer
สัญชาติ ไทย
- วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้จดั การฝ่ ายผลิต บริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด
ไม่มี

นางวรนันท์ โสดานิล
อายุ 47 ปี
วุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์

ตําแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท Chief Financial Officer
สัญชาติ ไทย
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้จดั การสํานักงานบัญชี บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
- Head of BAR - Vinyl and NPI บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
ไม่มี

นางสาวจันทนา ลิ1มระนางกูร
อายุ 54 ปี
วุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์

การถือหุ้นในบริษัท

ก-16

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

รายงานการเปลี1ยนแปลงการถือหลักทรั พย์ ของผู้บริ หารบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
(ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561)
หุ้นสามัญ (จํานวนหุ้น)

ลําดับ

รายชื1อ

มลิชยั

ของตนเอง

เพิ1ม (ลด)
ระหว่ าง
1 ส.ค. - 31 ธ.ค.
2561

คู่สมรสหรื อ
ผู้ท1 อี ยู่กินด้ วยกัน
ฉันสามีภริ ยาและ
บุตรที1ยังไม่ บรรลุ
นิติภาวะ

เพิ1ม (ลด)
ระหว่ าง
1 ส.ค. - 31 ธ.ค.
2561

-

-

11,331

-

Ñ.

นายนําพล

Ö.

นางสาวจันทนา ลิม! ระนางกูร

-

-

-

-

3.

นายวิศาล

โชติธรรมาพงศ์

-

-

-

-

4.

นางวรนันท์

โสดานิล

-

-

-

-

หมายเหตุ: 1. เอสซีจี เซรามิกส์ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว 5,962,621,233 บาท มีห้ นุ สามัญจํานวนทังสิ
^ ^น 5,962,621,233 หุ้น

2. ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด คําว่า "บริ ษัทในเครื อ" หมายถึง บริ ษัทมหาชนจํากัดบริ ษัทหนึ!งซึง! มีความสัมพันธ์
กับบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง! หรื อหลายบริ ษัทในลักษณะดังต่อไปนี ^
- บริ ษัทหนึง! มีอํานาจควบคุมเกี!ยวกับการแต่งตังและถอดถอนกรรมการซึ
^
ง! มีอํานาจจัดการทังหมดหรื
^
อโดยส่วนใหญ่
ของอีกบริ ษัทหนึง!
- บริ ษัทหนึง! ถือหุ้นในอีกบริ ษัทหนึง! เกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของหุ้นที!ออกจําหน่ายแล้ ว
Ü. ข้ อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี!ยนแปลง หากผู้บริ หารรวมทังคู
^ ่สมรสหรื อผู้ที!อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริ ยาและ
บุตรที!ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะมีการซื ^อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที!ระบุข้างต้ น

ก-17

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

ประวัตเิ ลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ชื1อ
อายุ

นางวีรนุช เศรษฐเมธีกุล
46 ปี

ตําแหน่ งในบริษัท

- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัท

คุณวุฒกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและการสือ! สาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (เกียรตินิยม)

การอบรมบทบาทหน้ าที1เกี1ยวกับเลขานุการบริษัท
2550 Company Secretary Program (CSP) 22/2007
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที1สาํ คัญ
- 2549-2553 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
บริ ษัทไทยบริ ติชซีเคียวริ ตี ^ พริ น^ ติ ^ง จํากัด (มหาชน)
- 2551-2552 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
- 2551-2557 ผู้ช่ วยเลขานุ การ: คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หารบริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
- 2553-2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ หาร บริ ษัทควอลิตี ^คอนสตรัคชัน! โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
- 2555-2556 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
- 2556-2561 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ หาร)
บริ ษัทควอลิตี ^คอนสตรัคชัน! โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
- 2556-2561 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ หาร)
บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี! จํากัด (มหาชน)
- 2552-2561 เลขานุก ารคณะกรรมการของบริ ษั ทย่อยในกลุ่ม ธุร กิ จเอสซีจี ซิเ มนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างในเอสซีจีตามที!ได้ รับมอบหมาย
- ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นในบริษัท 9 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.00000015)
ตําแหน่ งอื1นในปั จจุบนั

ก-18

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี1ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
ลําดับ

รายชื1อกรรมการ

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จํากัด

1

นายนิธิ ภัทรโชค

ประธานกรรมการ

2

นายอังกูร เต็มไตรรัตน์

กรรมการ

3

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

กรรมการ

4

นายกอร์ ดอน เซิน

กรรมการ

5

นายเซิง ไป่ -ฉวน

กรรมการ

6

นายหวาง จิ 2น เจี3ย

กรรมการ

7

นายกมล นิทรัพย์

กรรมการบริ หาร

ข-1

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี1ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (Compliance)
ประวัติผ้ ูดูแลงานตรวจสอบภายใน
ชื1อ นายพิทยา จั1นบุญมี
อายุ 52 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ประวัติการอบรม

ผู้ดแู ลงานตรวจสอบภายใน
- ปริ ญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Management Development Program, The Wharton School,
The University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Executive Development Program, International Institute for
Management Development
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร ! บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
! กิจการอื1นที1ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลังและ/หรือตําแหน่ งที1สาํ คัญ
- 2552 – 2554 Chief Accounting Officer บริ ษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
- 2555 – 2561 Head of Finance and Accounting Operations
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี

ค-1

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี1ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
ไม่มี
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