สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น

1
10
23
25
38
39

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้ างการจัดการ
9. การกากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีย่ ง
12. รายการระหว่างกัน

41
43
56
98
105
116

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

130
138

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

144

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5

ก-1
ข-1
ค-1
ง-1
จ-1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
อื่น ๆ

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เกิดขึ ้นจากการควบบริ ษัทตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ”) ระหว่างบริ ษัทย่อยซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรา
มิกในประเทศไทยของ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (“เอสซีจี”) ที่ถือหุ้นผ่านบริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จากัด ("CCCL") ซึง่
ประกอบด้ วย (1) บริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด ("TCC") (2) บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
("TGCI") (3) บริ ษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี่ ส์ จากัด ("SGI") (4) บริ ษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ ป (2008) จากัด ("SSG")
และ (5) บริ ษัทเจมาโก จากัด ("GMG") (รวมเรี ยก “บริ ษัทย่อยทังห้
้ า”) โดยจดทะเบียนควบบริ ษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อ วันที่ 1 สิง หาคม 2561 ด้ ว ยทุน จดทะเบี ยนชาระแล้ ว 5,962,621,233 บาท แบ่ง ออกเป็ นหุ้นสามัญ
5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยบริ ษัทได้ รับมาทัง้ ทรั พย์สิน (รวมถึงทรั พย์ สินทางปั ญญาต่าง ๆ อาทิ
เครื่ องหมายทางการค้ า เป็ นต้ น) หนี ้ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทย่อยทังห้
้ าที่ได้ ควบกันแล้ วทังหมดโดยผลของ
้
กฎหมาย
ธุรกิจหลักของบริ ษัทคือการผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกปูพื ้นและบุผนังภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าคอตโต้ (“COTTO”)
โสสุโก้ (”SOSUCO”) และคัมพานา (“CAMPANA”) และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นเลิศในธุรกิจเซรามิกและสร้ างความพึงพอใจต่อกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ด้ วยการจัดหาสินค้ าพร้ อมการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
และราคาเป็ นธรรม ให้ เกิดผลตอบแทนและความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
พันธกิจ
1. ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างมีประสิทธิ ภาพและรวดเร็ วด้ วยกระบวนการทางานที่ผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีในรูปแบบดิจิตอล (Digital Transformation)
2. ส่งมอบสินค้ าและการบริ การที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน ราคาเป็ นธรรมด้ วยต้ นทุนที่แข่งขันได้
3. บริ หารจัดการธุรกิจตามแนวทางการบริ หารจัดการองค์กรสู่ความเป็ นเลิศแบบบูรณาการ (Integrated Business
Excellence) รวมถึงการจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด
4. มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการทาธุรกิจและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

หน้ าที่ 1

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
เป้ าหมาย
บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นาในการผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิก ที่ใช้ เทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัย ผลิตสินค้ าที่
มีคณ
ุ ภาพดี ราคาเป็ นธรรม มีความหลากหลายทังในด้
้ านลวดลายที่สวยงาม ขนาดและคุณสมบัติที่ตรงกับความต้ องการ
ใช้ งานในพื ้นที่ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภคอย่างต่อเนื่อง รวมทังการเพิ
้
่มประสิ ทธิภาพการผลิต เพื่อ
รักษาความสามารถในการแข่งขันด้ านต้ นทุน เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัทดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกปูพื ้นและบุผนัง ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าคอตโต้
(“COTTO”) โสสุโก้ (”SOSUCO”) คัมพานา (“CAMPANA”) และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
1) ธุรกิจกระเบือ้ งเซรามิก
บริ ษัทผลิตและจัดจาหน่ายกระเบือ้ งเซรามิกปูพืน้ และกระเบือ้ งบุผนังชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดย ณ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทมีกาลังการผลิต 47.0 ล้ านตารางเมตรต่อครึ่ งปี แรกในปี 2561 (หรื อ
94.0 ล้ านตารางเมตรต่อปี ในปี 2560) และปริ มาณการผลิตกระเบื ้องเซรามิก 30.8 ล้ านตารางเมตรในครึ่ งปี 2561
(หรื อ 69.0 ล้ านตารางเมตรในปี 2560) ตามลาดับ โดยผลิตภัณฑ์กระเบื ้องเซรามิกของบริ ษัทประกอบด้ วย กระเบื ้อง
ปูพื ้น กระเบื ้องบุผนัง กระเบื ้องเกลซพอร์ ซเลน กระเบื ้องโมเสก และกระเบื ้องแก้ ว ซึง่ ผลิตภัณฑ์กระเบื ้องเซรามิก ของ
บริ ษั ท มี ค วามหลากหลายสามารถตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า ครอบคลุม ทุก กลุ่ม ลูก ค้ า (Customer
Segment)
2) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
บริ ษัทมีธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึง่ เป็ นการร่วมดาเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ซึ่งเป็ นหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดย ณ 30 มิถนุ ายน 2561 นิคมอุตสาหกรรมมีเนื ้อที่
โครงการทังหมด
้
2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตารางวา โดยแบ่งเป็ นพื ้นที่สาธารณูปโภค 442 ไร่ 3 งาน 61.7 ตารางวา
พื ้นที่ขายแล้ วจานวน 1,439 ไร่ 3 งาน 11.7 ตารางวา และพื ้นที่รอขายจานวน 159 ไร่ 3 งาน 98.1 ตารางวา
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญ
1) ความเป็ นมา
บริ ษัทเกิดจากการควบบริ ษัทตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ ระหว่าง (1) TCC (2) TGCI (3) SGI (4) SSG และ (5) GMG เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2561 ดาเนินธุรกิ จหลักเกี่ ยวกับการผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกปูพืน้ และบุผนัง หิน รวมทัง้ ธุรกิ จนิคม
อุตสาหกรรม ซึง่ ธุรกิจดังกล่าวโอนมาจากบริ ษัทย่อยทังห้
้ าโดยผลของกฎหมาย
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2) พัฒนาการที่สาคัญก่ อนการควบบริษัท
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (TCC)
TCC ก่อตังในปี
้
พ.ศ.2522 เพื่อผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องปูพื ้น กระเบื ้องบุผนัง รวมถึงกระเบื ้องโมเสก เพื่อขายในประเทศและ
ส่งออกไปยังหลายประเทศทัว่ โลก เช่น ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริ กา และญี่ปนุ่ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า "COTTO" โดย
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า COTTO ได้ รับการรับรองคุณภาพและรางวัลการออกแบบจากสถาบันทังในและนอก
้
ประเทศ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) (TGCI)
TGCI ก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2512 โดยร่ วมกับบริ ษัท Agrob Alla Genbaud ผู้ผลิตเซรามิกชัน้ นาของประเทศเยอรมนี ด้ วยทุนจด
ทะเบี ย น 25,000,000 บาท ภายใต้ เ ครื่ อ งหมายการค้ า "AGROB" ต่ อ มา TGCI ได้ เปลี่ ย นชื่ อ เครื่ อ งหมายการค้ า เป็ น
"CAMPANA" หรื อ "คัมพานา" ในปี พ.ศ. 2522 และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2523
ในปี พ.ศ. 2536 TGCI ได้ ย้ายฐานการผลิตมายังนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จั งหวัดสระบุรี ซึ่งมีความสะดวกในการขนส่ง
วัตถุดิบและจัดส่งสินค้ าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2551เอสซีจีได้ เข้ าเป็ นผู้ถือ
หุ้นของ TGCI และดูแลและบริ หารงาน โดยดาเนินงานภายใต้ กลุม่ ธุรกิจซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างของเอสซีจี
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี่ส์ จากัด (SGI)
SGI ก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2537 เดิมชื่อ "บริ ษัท เดอะ โสสุโก้ กรุ๊ป อินดัสทรี่ ส์ จากัด" ก่อนจะเปลีย่ นเป็ น "บริ ษัทเดอะ สยาม เซรามิค
กรุ๊ป อินดัสทรี่ ส์ จากัด" เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547 โดยเอสซีจีได้ เริ่ มเข้ ามาร่วมทุนใน SGI ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2540
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ ป (2008) จากัด (SSG)
SSG เติบโตมาจากสานักงานการตลาดและการขายของ SSC ดาเนินงานด้ านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์กระเบื ้องปูพื ้น
และบุผนังของ SSC และ SGI
บริษัทเจมาโก จากัด (GMG)
เดิม GMG ชื่อ "บริ ษัท ไทยเซรามิคพาวเวอร์ จากัด " ก่อตังเมื
้ ่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อจาหน่ายให้ แก่ TCC
ก่อนที่จะเปลีย่ นชื่อเป็ น "บริ ษัท เจมาโก จากัด" ทาหน้ าที่จดั จาหน่ายกระเบื ้องเซรามิก เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2554
3) รางวัลและมาตรฐานที่สาคัญ
บริ ษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (TCC)
2558

TCC ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้ านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ติดต่อกัน
เป็ นปี ที่ 11 จากกระทรวงแรงงาน
ได้ รับการรั บรองฉลาก SCG Eco value ด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในการผลิต ของ
กระเบื ้องปูพื ้นรุ่นเอ็มเพอเรอส์และรุ่นเอ็กตร้ าจากเอสซีจี
หน้ าที่ 3

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ได้ รั บ การรั บ รองฉลากเขี ย ว COTTO Green Cleaning Solution จากสถาบั น
สิง่ แวดล้ อมไทย
รางวัล Nation: D Mark (รุ่น GP 12x24 Pegmatite)
รางวัล Global: Red Dot (รุ่น GL 12x12 Motion Facet (2S))
รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2015
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TCC ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้ านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานติดต่อกัน
เป็ นปี ที่ 12 จากกระทรวงแรงงาน
ได้ รับการรับรองฉลาก EU Eco label –EU flower กระเบื ้อง Glaze Porcelain - GP
จาก EUROPEAN COMMISSION
ได้ รับการรับรองฉลาก SCG Eco value ด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในการผลิตของ
กระเบื ้อง Glaze Porcelain - GP จากเอสซีจี
ได้ รับการใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 ของโรงงาน Pre blending จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ รับการรับรองฉลากลดคาร์ บอนกระเบื ้องปูพื ้น รุ่ นเอ็มเพอเรอส์ และ รุ่ นเอ็กตร้ า
จากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) ต่ออายุครัง้ ที่ 3
ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบได้ รับการรับรองห้ องปฏิบตั ิการทดสอบและสอบเทียบ มอก.
17025 – 2548 ( ISO/ IEC17025 : 2005) จ า ก ส า นั ก ง า น ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2016
ร า ง วั ล Nation: D Mark ( รุ่ น GP 24x24 Hideaway Alpine แ ละ WT 8 x 24
Buckingham (HYG))
ร า ง วั ล Region: G Mark ( รุ่ น GP 24x24 Hideaway Alpine แ ละ GP 12x24
Momento)
รางวัล Global: Red Dot (รุ่น GL 12x12 Golacatta (2S), WT 8x8 Fabria, GL
12x12 Buckingham (mix), WT 8 x 24 Buckingham (HYG) และ GL 12x12 Ebru
(2S) Best of the best 2016)
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TCC ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้ านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ติดต่อ กัน
เป็ นปี ที่ 13 จากกระทรวงแรงงาน

หน้ าที่ 4

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
รางวัล TPM Excellence Award 2017 จากJapan Institute of Plant Maintenance
(JIPM)
ได้ รับการรับรองฉลาก EU Eco label – EU flower กระเบื ้อง Glaze Porcelain - GP
จาก EUROPEAN COMMISSION ต่ออายุปีที่ 2
ได้ รับการรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื ้องเซรามิก มอก. 2508 – 2555 จาก
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2017
รางวัล Nation: TSGA award (รุ่น Hyperbright ‘Life series’)
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TCC ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018
รางวัล Global: IF Award (รุ่น GP 12x24 Blend)
รางวัล Global: Red Dot (รุ่น WT 12x24 Petito)

บริ ษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) ("TGCI")
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TGCI ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
รางวัล Thailand Energy Awards บุคลากรดีเด่นด้ านพลังงาน ประเภททีมงานด้ าน
พลังงาน โรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน
การรับรองเครื่ องหมาย Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานลดก๊ าซเรื อนกระจก (Low Emission Supporting
Scheme : LESS) ได้ 40,393 Ton CO2 จากองค์ การบริ หารการจัดการก๊ าซเรื อ น
กระจก (องค์การมหาชน)
ร า ง วั ล Thailand Kaizen Award ป ร ะ เ ภ ท Kaizen Suggestion System
(Certificated) จากสมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปน)
ุ่ หรื อ ส.ส.ท.
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จากสานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
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TGCI ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากสถาบัน
รับรองมาตรฐาน : AJA Registrars Ltd.
การรั บ รองเมื อ งอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เวศระดับ ECO Champion นิ ค มอุต สาหกรรม
หนองแค จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน้ าที่ 5

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
โครงการฝึ ก อบรมและให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า การจัด ท า มอก.๙๙๙๙ (แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม)
จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ( สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
รั บ มอบประกาศนีย บัต ร ฉลากลดโลกร้ อน(Carbon reduction Label) และฉลาก
คาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ ผลิต ภัณฑ์ (Carbon Footprint Label) จากองค์ การบริ หารการ
จัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)
การรั บรองการขึน้ ทะเบียนฉลากคาร์ บอนของผลิตภัณฑ์ จากองค์ การบริ หารการ
จัดการก๊ าซเรื อนกระจก(องค์การมหาชน)
รางวัล Thailand Kaizen Award ประเภทKaizen Awards ประเภท Karakuri Kaizen
(Golden Award) และ Gemba Kaizen (Bronze Award) จากสมาคมส่ ง เสริ ม
เทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปน)
ุ่ หรื อ ส.ส.ท.
รางวัล TQM Best-Practices in Thailand เรื่ องการแก้ ปัญหาริ ว้ โค้ ง Bell (Certificate)
จากมูลนิธิสง่ เสริ มทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.)
การรั บรองให้ บริ ษัทเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
ทุจ ริ ต จากโครงการแนวร่ วมปฏิ บัติข องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ านการทุจริ ต
(CAC)
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TGCI ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
รางวัล CSR-DIW Beginner Award โครงการส่ ง เสริ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมให้ มี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
การรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
รับมอบประกาศนียบัตรคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กร (CFO) จากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซ
เรื อนกระจก (องค์การมหาชน)

บริ ษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ ส์ จากัด (SGI)
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SGI ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry Level 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
รางวัลประกาศนียบัตรฉลากลดคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์และฉลากคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ กระเบือ้ งปูพืน้ ขนาด 20”x20” จากองค์ การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน)

หน้ าที่ 6

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
รางวัล ประกาศนี ย บัต รโครงการสนับ สนุน กิ จ กรรมลดก๊ า ซเรื อ นกระจก : Less จาก
องค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก(องค์การมหาชน)
มาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ประกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ สัง คม CSR-DIW
Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประกาศเกี ย รติ คุณ “โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิม พระเกี ยรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ” จาก สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
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SGI ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อตุ สาหกรรมดีเด่นรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อตุ สาหกรรม
ดีเด่น จากสานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่
มาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ประกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ สัง คม CSR-DIW
Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
EPAP Level 4
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SGI ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
โครงการฝึ กอบรมและให้ คาปรึ กษาแนะนา การจัดทา มอก.๙๙๙๙ (แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม)จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ประกอบการอุ ต สาหกรรมต่ อ สัง คม CSR-DIW
Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2561

SGI ได้ รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี ้
Upgrade ระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน :
AJA Registrars Ltd.
Upgrade ระบบการจัด การด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม ISO 14001 : 2015 จากสถาบัน รั บ รอง
มาตรฐาน : AJA Registrars Ltd.

1.3 การควบบริษัทและการดาเนินการควบบริษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ (1) TCC (2) TGCI (3) SGI (4) SSG และ (5) GMG ได้ มีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัทระหว่างบริ ษัทย่อยทัง้
ห้ า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เนื่องจากธุรกรรมการควบบริ ษัทจะช่วยสร้ างมูลค่าให้ กบั บริ ษัทจากการผนึกกาลัง (Synergy) ที่
เกิดขึ ้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต เช่น การบริ หารจัดการอย่างมีบรู ณา
การในเรื่ องการผลิต (Production Management) การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) การบริ หารจัดการกลุม่ สินค้ า
(Product Portfolio Management) และการบริ ห ารตราสิน ค้ า (Brand Portfolio Management) การขยายฐานกลุ่ม ลูก ค้ า
(Customer Network Expansion) โดยบริ ษัทจะเป็ นบริ ษัทหลัก (Flagship company) ในกลุม่ เอสซีจีที่ประกอบธุรกิจผลิตและ
จัดจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกในประเทศไทย
หน้ าที่ 7

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
การดาเนินการเกี่ยวกับการควบบริษัท
20 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริ ษัทของบริ ษัทย่อยทังห้
้ า ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการควบบริ ษัท

26 มีนาคม 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยทังห้
้ ามีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท

2 เมษายน 2561

TGCI ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ ชาระของ TGCI จานวน 118,477,269 บาท
แบ่ง ออกเป็ น 118,477,269 หุ้น กับ กระทรวงพาณิ ชย์ และการแก้ ไ ขเพิ่ มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของ TGCI

11 พฤษภาคม 2561

CCCL โอนหุ้นใน SSC ที่ CCCL ถืออยูใ่ ห้ แก่ TCC

31 พฤษภาคม 2561

SSG ดาเนินการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของ SSG จาก 100 บาทต่อหุ้น เหลือ 50
บาทต่อหุ้น กับกระทรวงพาณิชย์ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ SSG

27 มิถนุ ายน 2561

TCC โอนหุ้นใน SGI ที่ TCC ถืออยู่ให้ แก่ CCCL ขจัดเรื่ องการถือหุ้นไขว้ ระหว่างบริ ษัทที่
จะควบ

31 กรกฎาคม 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมระหว่างบริ ษัท ย่อยทังห้
้ าเพื่ออนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ของบริ ษัทที่เกิดจาก
การควบบริ ษัท

1 สิงหาคม 2561

จดทะเบียนควบบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์เป็ นบริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.4 โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 บริ ษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี ้
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
99.99%

บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จากัด
91.04%

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
53.89%

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด

หน้ าที่ 8

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทอื่น
บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกที่เกื ้อหนุนการดาเนินงานของบริ ษัท และสร้ างโอกาสและ
ผลตอบแทนระยะยาวให้ แก่บริ ษัท โดยบริ ษัทได้ มีการลงทุน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ดังนี ้
ทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้ ว

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด

การผลิตและจาหน่ายกระเบื ้อง
เซรามิกปูพื ้นและบุผนัง

800 ล้ านบาท

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยบริษัท
(ร้ อยละ)
53.89

มูลค่าเงินลงทุนตาม
ราคาทุน
758.9 ล้ านบาท

1.5 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มผู้ถอื หุ้นใหญ่
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ CCCL ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของเอสซีจี โดยบริ ษัทเป็ นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้ างของเอสซีจี โดยในอดีตจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทมีการซื ้อขายสินค้ ากับกลุม่ เอสซีจีหลายรายการ โดยรายการทังหมดเป็
้
น
การซื ้อขายตามปกติ ที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าซึง่ มีเงื่อนไขการค้ าเป็ นการทัว่ ไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับ
คู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นบริ ษัทที่มี
ความเกี่ยวข้ องกัน อย่างไรก็ดี ในการเข้ าทารายการกับกลุม่ เอสซีจี ซึ่งเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทนัน้ บริ ษัทจะ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการเข้ าทารายการระหว่างกันของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เปิ ดเผยในหัวข้ อ 12. รายการระหว่างกัน
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
กลุม่ เอสซีจี
ซื ้อสินค้ าหรื อได้ รับ
บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ

ถือหุ้น

จ่ายเงินปั นผล
บริ ษัท
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จ่ายค่าสินค้ าหรื อ
บริ การที่สมเหตุสมผล

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เกิดจากการควบบริ ษัทตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ ระหว่างบริ ษัทย่อยซึ่ง
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกในประเทศไทยของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ("เอสซีจี") ที่ถือหุ้น
ผ่ า นบริ ษั ท เซรามิ ค ซิ เ มนต์ ไ ทย จ ากัด ("CCCL") จ านวน 5 บริ ษั ท ("บริ ษั ท ย่ อ ยทัง้ ห้ า ") (“ธุ ร กรรมการควบบริ ษั ท ”) ซึ่ ง
ประกอบด้ วย (1) บริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (“TCC”) (2) บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
(“TGCI”) (3) บริ ษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ ป อินดัสทรี่ ส์ จากัด (“SGI”) (4) บริ ษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ ป (2008) จากัด (“SSG”)
และ (5) บริ ษัทเจมาโก จากัด (“GMG”) โดยธุรกิจของบริ ษัทหลังควบบริ ษัทจะคงไว้ ซงึ่ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิก
และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้ างรายได้ รวมเสมือนควบบริ ษัท ดังต่อไปนี ้

สาหรับงวด
หกเดือนสิน้ สุด

สาหรับปี สิน้ สุด
โครงสร้ างรายได้
(หน่ วย: ล้ านบาท)

31 ธ.ค. 2558

จานวน
เงิน

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

30 มิ.ย. 2561

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

จานวนเงิน

ร้ อยละ

กระเบือ้ งเซรามิก
- ในประเทศ

12,071

81.3

10,869

80.1

9,927

76.5

4,676

77.3

- ต่างประเทศ

2,750

18.5

2,706

19.9

2,827

21.8

1,348

22.3

14,821

99.8

13,575

100.0

12,754

98.3

6,023

99.6

28

0.2

-

-

223

1.7

24

0.4

14,849

100.0

13,575

100.0

12,977

100.0

6,047

100.0

รวมรายได้ จากธุรกิจ
กระเบือ้ งเซรามิก
รายได้ จากธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรม
รวมรายได้ จากการขาย

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1) กระเบือ้ งเซรามิก
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกปูพื ้นและบุผนังที่มีคุณภาพ ณ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทมีกาลังการ
ผลิต 47.0 ล้ านตารางเมตรต่อครึ่ งปี แรกในปี 2561 (หรื อ 94.0 ล้ านตารางเมตรต่อปี ในปี 2560) และปริ มาณการผลิต
กระเบื ้องเซรามิก 30.8 ล้ านตารางเมตรในครึ่ งปี 2561 (หรื อ 69.0 ล้ านตารางเมตรในปี 2560) ตามลาดับ โดยบริ ษัทมี
ผลิตภัณฑ์กระเบื ้องเซรามิก ดังนี ้
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
1.1 กระเบื ้องปูพื ้น (Floor Tiles)
เป็ นกระเบื ้องที่มีคณ
ุ สมบัติการดูดซึมน ้าต่าที่มีการเผาเพียงครัง้ เดียว (Single Firing) ที่อณ
ุ หภูมิสงู จึงทาให้ มีความ
แข็งแรงทนทาน และรองรับน ้าหนักได้ มากกว่ากระเบื ้องบุผนัง นอกจากนี ้ กระเบื ้องปูพื ้นยังมีลกั ษณะของลวดลาย
และผิวเคลือบที่หลากหลายทาให้ สามารถเลือกใช้ ในสถานที่ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม และสอดคล้ องกับความ
ต้ องการในการใช้ งาน เช่น กระเบื ้องผิวเคลือบ กระเบื ้องตัดขอบ และกระเบื ้องขัดมัน เป็ นต้ น อีกทังมี
้ ขนาดให้ เลือก
หลากหลาย
1.2 กระเบื ้องบุผนัง (Wall Tiles)
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับการใช้ งานภายในอาคาร มีน ้าหนักเบา สามารถยึดเกาะผนังได้ เป็ นอย่างดี มีลกั ษณะ
ผิวเคลือบ สีสนั และลวดลายที่เน้ นการใช้ งานที่เ หมาะสมต่อการใช้ งานบุผนัง สามารถทาความสะอาดไ ด้ ง่ า ย
กระเบื ้องบุผนัง มีหลายขนาด
1.3 กระเบื ้องเกลซพอร์ ซเลน (Glazed Porcelain Tiles)
กระเบื ้องเคลือบสีที่ผิวหน้ า เนื ้อกระเบื ้องเป็ นแบบพอร์ ซเลน (เนื ้อแข็งแกร่ ง มีสีขาว) เหมาะสาหรับใช้ งานในทุกพื ้นที่
ตัวกระเบื ้องมีคณ
ุ สมบัติเนื ้อแน่น น ้าซึมผ่านน้ อย สามารถรองรับน ้าหนักได้ มาก และมีความแข็งแรงทนทานสูง
1.4 กระเบื ้องโมเสก (Mosaic Tiles)
กระเบื ้องมีขนาดไม่เกิน 4x4 นิ ้ว มีเนื ้อกระเบื ้องที่หลากหลายและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สามารถใช้ บุ
ผนังและปูพื ้นได้ ทงภายในภายนอก
ั้
ปูสระว่ายน ้า หรื อใช้ ในงานตกแต่ง เนื่องจากมีขนาดเล็กจึ งสามารถนามาจัดเรียง
เป็ นลวดลายต่าง ๆ ได้ ตามที่ต้องการ
1.5 กระเบื ้องแก้ ว (Glass Tiles)
ผลิตจากกระจก ทาให้ มีความใส ไม่ดดู ซึมน ้า ไม่สามารถรองรับแรงกดสูง และไม่ทนต่อการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ
จึงเหมาะสมกับงานบุผนังภายในอาคารเท่านัน้ การใช้ ตกแต่งภายนอกอาคารเป็ นการนากระจกมาพิมพ์ลวดลายต่าง
ๆ หรื ออาจใช้ เทคนิคการผลิตอื่น ๆ เช่น การพ่นทราย เพื่อให้ กระจกมีผิวหน้ าหยาบ หรื อทาลวดลายแบบต่าง ๆ เป็ น
ต้ น
2) นิคมอุตสาหกรรม
บริ ษัทมีธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตังอยู
้ ่ที่ ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 92 อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริ ษัทเป็ นการร่ วมดาเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็ น
หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2522 โดยบริ ษัทเป็ นผู้พฒ
ั นาที่ดินพร้ อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบาบัดน ้าเสีย
ระบบก าจัด ขยะ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกอื่ น ๆ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารสาธารณูป โภคดัง กล่า วหลัง การขายแก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 นิคมอุตสาหกรรมมีเนื ้อที่โครงการ
ทังหมด
้
2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตารางวา โดยแบ่งเป็ นพื ้นที่สาธารณูปโภค 442 ไร่ 3 งาน 61.7 ตารางวา พื ้นที่ขายแล้ ว
จานวน 1,439 ไร่ 3 งาน 11.7 ตารางวา และพื ้นที่รอขายจานวน 159 ไร่ 3 งาน 98.1 ตารางวา
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2.2 ตราสินค้ า (Brand)
บริ ษัทมีตราสินค้ าที่หลากหลายจึงสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ า (Customer
Segment) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1) ตราสินค้ าคอตโต (COTTO)
ตราสินค้ า COTTO ที่ได้ รับความไว้ วางใจในคุณภาพ และความสวยงาม เพราะการไม่
หยุดยังที
้ ่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย ให้ ผลิตภัณฑ์ออกมามีคณ
ุ ภาพสูงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อผู้บริ โภคได้ ใช้ งานกระเบื ้องได้ อย่างคุ้มค่า ยาวนาน พร้ อมการผลิตกระเบื ้อง
ให้ มีความแกร่ ง ทน ตรงตามมาตรฐานระดับสากลและมีลวดลายที่ออกแบบมาตามไลฟ์
สไตล์ของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายต่าง ๆ
กลุ่ มลู ก ค้ า : เน้ น กลุ่ม ลูก ค้ า ระดับ กลางถึ ง บน มี ล วดลายสวยงามเหมื อ นจริ ง และ
หลากหลาย เช่น ลายหินอ่อน ลายไม้ เป็ นต้ น
2) ตราสินค้ าคัมพานา (CAMPANA)
ตราสินค้ า CAMPANA เป็ นกระเบื ้องที่มีลวดลายหลากหลายเพื่อให้ เข้ ากับกลุม่ ลูกค้ าทุก
กลุม่ โดยสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ า CAMPANA ส่วนใหญ่จะเน้ นลวดลายธรรมชาติหรื อลาย
ที่ มี สีอ บอุ่น ที่ อ าจจะเหมาะกับ กลุ่ม ครอบครั ว ที่ อ ยู่อ าศัยในแบบเรี ยบง่ ายจนถึ งแบบ
ทันสมัย (Modern)
กลุ่มลูกค้ า : เน้ นกลุม่ ลูกค้ ากลุม่ ตลาดมวลชน (Mass Market) และกลุม่ ระดับกลาง และ
หัวเมืองหลักโดยมีราคาสินค้ าที่เหมาะสม
3) ตราสินค้ า SOSUCO
ตราสินค้ า SOSUCO จะมีความหลากหลายของลวดลาย เช่น มีทงลายธรรมชาติ
ั้
(ลายไม้
ลายหิน) ไปจนถึงลวดลายสีสนั ที่ฉดู ฉาด เพื่อครอบคลุมความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าใน
หลากหลายรูปแบบ
กลุ่มลูกค้ า : เน้ นกลุม่ ลูกค้ ากลุม่ ตลาดมวลชน (Mass Market) โดยมีราคาสินค้ าที่ค้ มุ ค่า
และเหมาะสมหลากหลาย
4) ตราคลังเซรามิก
ร้ านค้ าจัดจาหน่ายสินค้ ากระเบื ้องเซรามิกครอบคลุมราคาระดับกลางถึงล่าง โดยรับสินค้ า
โดยตรงจากบริ ษั ท ซึ่ง เป็ น สิน ค้ า ปกติ มี ม าตรฐานหลายตราสิน ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานจากหลายสถาบันทัง้ ในและต่างประเทศ และยังมีการจัดจาหน่ายกระเบื ้อง
นาเข้ าบางส่วน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ร้ านคลังเซรามิคมีสาขาที่เปิ ดให้ บริ การแล้ ว
รวม 25 สาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีพืน้ ที่การขายเฉลี่ยของแต่ละสาขาตัง้ แต่
1,000 ตารางเมตร รวมทังมี
้ พื ้นที่จอดรถที่เตรี ยมไว้ รองรับ
กลุ่มลูกค้ า : จัดจาหน่ายสินค้ ากระเบื ้องเซรามิกครอบคลุมราคาระดับกลางถึงล่าง
หน้ าที่ 12
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2.3 การตลาดและการแข่ งขัน
1) ภาพรวมอุตสาหกรรม
สาหรับสถานการณ์ภาพรวมตลาดกระเบื ้องเซรามิกในประเทศไทย ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างได้ รับ
ผลกระทบหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้ างของภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชะลอตัว
ของตลาดที่อยูอ่ าศัย อาคารพาณิชย์ และตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ ส่งผลให้ การลงทุนในงานก่อสร้ างลดลงร้ อยละ
2.7 ในปี 25591 ถึงแม้ วา่ ในปี 2560 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเริ่ มปรับตัวดีขึ ้นและมีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้น
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ดีขึ ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์ยงั คงเติบโตลดลงร้ อยละ
1.21 ประกอบกับภาวะหนี ้สินภาคครัวเรื อนที่ยงั คงอยูใ่ นระดับสูง และราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยงั อยูใ่ นระดับต่า การใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคของครัวเรื อนจึงยังคงไม่ฟืน้ ตัว ส่งผลให้ ความต้ องการสินค้ ากระเบื ้องเซรามิกในประเทศและ
ต่างประเทศลดลงจากปี ที่ผา่ นมาประมาณร้ อยละ 4.25 และ 3.95 ตามลาดับ1 จากสภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศ
มีความรุ นแรงอย่างต่อเนื่องจากทังผู
้ ้ ผลิตในประเทศและสินค้ านาเข้ าจากต่างประเทศ ธุรกรรมการควบบริ ษัทระหว่าง
บริ ษัทย่อยทังห้
้ าจึงเกิดขึ ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดาเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันในด้ านต่าง ๆ เช่น
สร้ างมูลค่าจาก Synergy ระหว่างกัน โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้ประกอบธุรกิจหลัก (Flagship Company) เกี่ยวกับกระเบื ้องเซรา
มิกในประเทศไทยที่ดาเนินงานแบบครบวงจร ตังแต่
้ การผลิต การทาการตลาด จนถึงการจัดจาหน่าย อีกทัง้ มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าตังแต่
้ ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน กลายเป็ นบริ ษัทผลิตและจัดจาหน่ายกระเบื ้อง
เซรามิกชันน
้ าในประเทศไทย อีกทัง้ บริ ษัทยังได้ เร่งดาเนินธุรกิจตามแผนงานที่กาหนดไว้ เช่น การผลิตและจาหน่ายสินค้ า
ใหม่ที่มีมลู ค่าสูงและลวดลายสวยงามจากการใช้ เทคนิคการพิมพ์ลายแบบดิจิตอล กระเบื ้องเซรามิกขนาดใหญ่ เพื่อให้
สามารถรั กษาส่วนแบ่งการตลาดและควบคุม ต้ น ทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายในด้ านต่าง ๆ รวมทัง้ การพิจารณาปรั บ
โครงสร้ างธุรกิ จร่ วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการดาเนินธุรกิ จและ
ความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจกระเบื ้องเซรามิกเป็ นธุรกิจที่แปรผันตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและอุตสาหกรรมก่อสร้ าง โดยคาดว่า
ในปี 2561 และ 2562 อุตสาหกรรมก่อสร้ างของภาคเอกชนจะฟื น้ ตัวตามการฟื น้ ตัวของเศษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่ง
น่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเซรามิก อีกทังแนวโน้
้
มจากการลงทุนของภาครัฐซึ่งคาดการณ์ ว่าจะมีแผนการสนับสนุน
แผนการลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ โดยโครงการเหล่านี ้เป็ นอีกปั จจัยสนับสนุนการเติ บโตของอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
ของภาคเอกชนอีกด้ วย โดยคาดว่าการลงทุนในงานก่อสร้ างของภาคเอกชนจะปรับตัวขึ ้นประมาณร้ อยละ 3.0 ถึง ร้ อยละ
4.0 ต่อปี 2 และทาให้ ความต้ องการของกระเบื ้องเซรามิกในประเทศเพิ่มมากขึ ้น
นอกจากนัน้ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ คาดการณ์ ว่าการผลิตและการจาหน่าย
เซรามิกในปี 2561 จะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากการผลิตเพื่อรองรับการส่งออกที่ขยายตัวได้ ดีในตลาด ลาว พม่า สหรัฐอเมริกา
ญี่ ปนุ่ และอาเซียน การฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจโลกยังจะกระตุ้นการลงทุนภาคธุรกิจและภาคเอกชนอื่น ๆ ซึ่งจะทาให้ ฐาน

1
2

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 และแนวโน้ มปี 2561 - กระทรวงอุตสาหกรรม
รายงานแนวโน้ มธุรกิจก่อสร้ างปี 2560 – 2562 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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รายได้ ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจสูงขึ ้น และส่งผลให้ มีกาลังในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้ านเรื อนที่อยูอ่ าศัย และทาให้
ตลาดกระเบื ้องเซรามิกมีแนวโน้ มขยายตัวตามไปด้ วย
2) การแข่ งขันในภาพรวม
รายชื่อบริษัท
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน)*
บริ ษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)*
บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)*

กาลังการผลิต (ล้ านตารางเมตร/ปี )
94
69
24
3

ที่มา: *ข้ อมูลจากงบการเงินประจาปี 2560 บริ ษัท ไดนาสตี ้ เซรามิค จากัด (มหาชน) บริ ษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
และบริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

3) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ณ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทมีการจาหน่ายสินค้ าหรื อให้ บริ การทังในและต่
้
างประเทศ ผ่านตัวแทนจาหน่ายของบริ ษัท
รวมถึงลูกค้ ารายย่อยและเจ้ าของโครงการ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีตวั แทนจาหน่ายทัว่ ประเทศทังรายใหญ่
้
และร้ านค้ าช่วง
จานวนประมาณ 607 ราย อีกทังยั
้ งมีการขายในต่างประเทศ อาทิเช่น อเมริ กา และยุโรป โดยรายละเอียดของยอดขาย
ของบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 มีดงั นี ้
การจัดจาหน่ าย
ในประเทศ
ตัวแทนจัดจาหน่าย
ลูกค้ ารายย่อยและเจ้ าของโครงการ
ต่ างประเทศ

สาหรับปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายได้ (ล้ านบาท)
ร้ อยละ
7,510.9
2,416.1
2,827.0

58.9
18.9
22.2

สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561
รายได้ (ล้ านบาท)
ร้ อยละ
3,450.1
1,225.5
1,347.7

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1) ที่ตงั ้ โรงงานเซรามิก กาลังการผลิต และนโยบายที่สาคัญ
1.1 โรงงานหินกอง (HK)
ที่ตงโรงงาน
ั้
: 33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตาบนโคกแย้ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์
: 036-382-888

หน้ าที่ 14

57.3
20.3
22.4

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
1.2 นิคมหนองแค (NKIE)
ที่ตงโรงงาน
ั้
: 61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตาบลโคกแย้ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์
: 036-375-190
1.3 โรงงานหนองแค 1 (NK1)
ที่ตงโรงงาน
ั้
: 40 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพีพฒ
ั น์ ตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์
: 036-375-400
1.4 โรงงานหนองแค 2 (NK2)
ที่ตงโรงงาน
ั้
: 33/2 หมู่ 2 ถ.ริ มคลองระพีพฒ
ั น์ ตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์
: 036-376-300
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 โรงงานทังหมดมี
้
กาลังการผลิตโดยรวมสูงสุดดังนี ้

กาลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย : ล้ านตารางเมตร)

กาลังการผลิตตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2560
ถึง 31 ธันวาคม 2560
94.0 ต่อปี

กาลังการผลิตตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2561
ถึง 30 มิถุนายน 2561
47.0 ต่อครึ่งปี แรก

การใช้ กาลังการผลิต (%)

73.4

65.5

ปริ มาณการผลิตจริ ง (หน่วย : ล้ านตารางเมตร)

69.0

30.8

หมายเหตุ: บริษัททางานวันละ 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชัว่ โมง และการใช้ กาลังผลิตจะพิจารณาจากกาลังผลิตผลิตภัณฑ์พื ้นฐานซึ่งในการผลิต
จริงอาจมีผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ใช้ กาลังผลิตสูงกว่าผลิตภัณฑ์พื ้นฐาน ดังนันในบางกรณี
้
ปริมาณการผลิตที่ลดลงอาจไม่ได้ หมายถึงการ
ใช้ กาลังผลิตน้ อยลง

2) กระบวนการผลิตกระเบือ้ งเซรามิก แบ่ งออกได้ เป็ น 6 ขัน้ ตอนดังนี ้
2.1 การเตรี ยมน ้าดิน เป็ นการนาเอาวัตถุดิบ ดิน หิน แร่ มาบดผสมให้ เป็ นน ้าดินตามส่วนผสมที่กาหนด
2.2 การผลิตผงดิน เป็ นการนาน ้าดินที่เตรี ยมได้ มาทาเป็ นผงดินด้ วยการสเปรย์ผา่ นอากาศร้ อนแล้ วนาไปเก็บไว้ ในไซโล
2.3 การขึ ้นรูปกระเบื ้อง เป็ นการนาผงดินที่เก็บไว้ ในไซโลมาขึ ้นรูปเป็ นแผ่นกระเบื ้อง โดยการใส่ผงดินลงในแบบแล้ วอัดขึ ้น
รูปด้ วยเครื่ องอัดแรงดันสูงจะได้ เป็ นแผ่นกระเบื ้องตามแบบที่ต้องการ แล้ วนาไปอบเพื่อไล่ความชื ้นที่เตาอบ
2.4 การตกแต่งกระเบื ้องเคลือบ กระเบื ้องที่ขึ ้นรู ปและผ่านการอบไล่ความชื ้นแล้ วจะผ่านเข้ าไปในสายเคลือบเพื่อทาการ
เคลือบผิวหน้ าด้ วยสีเคลือบและตกแต่งผิวหน้ ากระเบื ้องด้ วยการทาลวดลาย โดยใช้ การพิมพ์ด้วยสกรี น พิมพ์ด้วย
ซิลโิ คน หรื อด้ วยเครื่ องพิมพ์ดิจิตอล เป็ นต้ น
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2.5 การเผากระเบื ้อง เป็ นการนากระเบื ้องเคลือบที่ตกแต่งลวดลายแล้ วมาเข้ าสูก่ ระบวนการเผาซึง่ จะใช้ ความร้ อนในการ
เผาที่อณ
ุ หภูมิสงู ประมาณ 1,150 องศาเซลเซียส กระเบื ้องที่ผา่ นการเผาแล้ วจะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ ้น ตลอดจน
สีสนั จะเป็ นไปตามลวดลายที่กาหนด
2.6 การคัดแยกชันคุ
้ ณภาพ เป็ นการนากระเบื ้องที่ผ่านการเผาแล้ วมาคัด เพื่อแยกชันคุ
้ ณภาพต่าง ๆ โดยดูจากลักษณะ
ความผิดปกติที่ผิวหน้ ากระเบื ้อง จากนันจะท
้
าการวัดขนาดของกระเบื ้องและค่าความโก่งแอ่น ซึ่งจะได้ กระเบื ้องเป็ น
กลุม่ ตามชิ ้นคุณภาพและจะถูกลาเลียงเข้ าสูเ่ ครื่ องบรรจุกล่องเพื่อพิมพ์ข้อ มูลต่าง ๆ ของกระเบื ้องที่ข้างกล่องก่อนถูก
นาไปเก็บในคลังสินค้ าสาเร็ จรูปต่อไป
3) ข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ
วัตถุดิบในการผลิตกระเบื ้องเซรามิก สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ วัตถุดิบที่เป็ นตัวเนื ้อของกระเบื ้อง และ
วัตถุดิบที่ใช้ เป็ นตัวผิวเคลือบและสีพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้
3.1 วัตถุดิบที่เป็ นตัวเนื ้อของกระเบื ้อง
วัตถุดิบที่เป็ นตัวเนื ้อของกระเบื ้อง ได้ แก่ ดินเหนียว ดินดา ดินล้ าง แร่ Feldspar และแร่ Pottery Stone ซึ่งวัตถุดิบ
เหล่านี ้เป็ นวัตถุดิบที่หาได้ จากในประเทศ โดยมีแหล่งใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จงั หวัดลาปาง และจังหวัด
ตาก ถือว่าเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่สาคัญสาหรับอุตสาหกรรมเซรามิก
3.2 วัตถุดิบที่ใช้ เป็ นตัวผิวเคลือบและสีพิมพ์
วัตถุดิบในส่วนนี ้ คือ สี สารเคมีและสารเคลือบฟริ ต (Frit) ซึ่งมีทงที
ั ้ ่ผลิตในประเทศและ ต่างประเทศ การตัดสินใจ
เลือกซื ้อจึงขึ ้นอยู่กบั คุณสมบัติ ราคาและความเชื่อถือเป็ นหลัก และต้ องคานึงถึงคุณสมบัติและความสวยงามที่ตรง
ต่อความต้ องการของตลาด ตลอดจนเทคนิคการผลิตและผลกระทบทางการผลิตในด้ านต่าง ๆ ตลอดจนต้ นทุนการ
ผลิต
3.3 การจัดหาวัตถุดิบ
บริ ษัทสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้ขายหลายราย ไม่มีการผูกขาดรายใดรายหนึง่ จึงไม่มีความเสีย่ งในการต่อรองเรื่ องราคาและ
การเปลีย่ นแปลงผู้ขาย โดยมีวตั ถุดิบอยูห่ ลายแหล่งทังในและนอกประเทศ
้
ซึง่ หากมีการเปลีย่ นผู้ขาย บริ ษัทสามารถ
หาผู้ขายอื่นทดแทนได้ เนื่องจากมีการสารองผู้ขายวัตถุดิบไว้ หลายราย
4) ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
น ้าและฝุ่ นที่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิต จะถูกลาเลียงไปเข้ าระบบบาบัดที่ได้ มาตรฐานตามที่กาหนด โดยน ้าที่ได้ จากการ
บาบัดจะนามาหมุนเวียนใช้ ใหม่ เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อม ของเสียจากกระบวนการผลิตเช่นกระเบื ้อง และ
ผงดิ น มี ก ารน ากลับ มาบดแล้ ว น ากลับ ไปใช้ ใหม่ในกระบวนการผลิต ส่ว นของเสีย ประเภทอื่ น ได้ ท าการก าจัดตาม
มาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนด
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5) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
ที่ตงั ้
:
ถนนพหลโยธิน กม.ที่ 92 อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
วันที่เริ่ มโครงการ
:
8 กุมภาพันธ์ 2533
เนื ้อที่โครงการ
:
2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตารางวา
พื ้นที่สาหรับจัดจาหน่าย :
1,599 ไร่ 3 งาน 9.80 ตารางวา
กรรมสิทธิ์
:
บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ประเภทโครงการ
:
พัฒนาที่ดินเพื่อขาย
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริ ษัท จะเป็ นการร่ วมดาเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็ น
หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2522 โดยบริ ษัทเป็ นผู้พฒ
ั นาที่ดินพร้ อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบาบัดน ้าเสีย
ระบบก าจัด ขยะ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกอื่ น ๆ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารสาธารณูป โภคดัง กล่า วหลัง การขายแก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ปั จจุบนั การบริ หารของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้ ดาเนินการตามแนวทางของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ที่ต้องการให้ นิคมเป็ นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่ดาเนินธุรกิจโดยมุง่ เน้ นสูก่ ารยกระดับ คุณภาพสิง่ แวดล้ อม และ
คุณภาพชีวิตชุมชน ที่อยู่ร่วมสังคมโดยรอบ ด้ วยความร่ วมมือ และช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกัน ด้ วยความตังใจ
้ จริ งใจ
และจริ งจัง เพื่อให้ เกิดความผาสุกอย่างยัง่ ยืนในการอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบการในนิคม และชุมชนรอบข้ าง บนหลักธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้ อม มุ่งสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยงั่ ยืนต่อไป ซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีการวางแผนงานทัง้
ระยะสันและระยะยาวในการพั
้
ฒนาสาธารณูปโภค และสิง่ อานวยความสะดวกพร้ อมทังการดู
้
แ ลพัฒนาชุมชนรอบข้ างไป
พร้ อม ๆ กันอยูต่ ลอดเวลา เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่มงุ่ เน้ นการบริ หารจัดการทรัพยากรและพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยการมีสว่ นร่ วมของชุมชน ทังนี
้ ้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและ
เกื ้อหนุนซึง่ กันและกันของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบริ เวณโดยรอบพื ้นที่อตุ สาหกรรม

หน้ าที่ 17

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดพืน้ ที่โครงการ

ไร่

รวมพืน้ ที่ทงั ้ หมด
ตาราง จานวน
งาน
วา
แปลง

พืน้ ที่ขายแล้ ว
คิดเป็ น จานวน
คิดเป็ น
ไร่ -งาน-ตารางวา
ร้ อยละ แปลง
ร้ อยละ

1. แปลงจัดจาหน่าย
1.1 เขตอุตสาหกรรม

1,434

1

28.6

79

90

67

1,367-1-13.50

95

1.2 เขตที่พกั อาศัย

116

0

44.2

4

7

1

72-1-98.20

62

1.3 เขตพาณิชยกรรม

49

1

37

2

3

0

0-0-0

0

รวมแปลงจัดจาหน่ าย

1,599

3

9.8

85

100

68

1,439-3-11.70

90

194
60
8
31
1
8
14
29
8
12
1
56
15
0

0
1
3
0
1
1
2
2
2
1
1
0
2
1

34.5
61.4
99.6
26.0
5.9
5.4
35.1
47.4
31.4
72.0
60.7
40.0
57.6
84.7

11
10
1
2
1
1
1
2
1
1
1
13
1
1

รวมพืน้ ที่ระบบสาธารณูปโภค

442

3

61.7

47

รวมเนือ้ ที่ทงั ้ หมด

2,042

2

71.5

132

2.พื ้นที่ระบบสาธารณูปโภค
2.1 ถนนและรางระบายน ้า
2.2 ระบบป้องกันน ้าท่วม
2.3 โรงผลิตน ้าประปา
2.4 สวนน ้า
2.5 สถานีก๊าซ
2.6 โรงกาจัดขยะ
2.7 โรงบาบัดน ้าเสีย
2.8 บึงชลอน ้า ส่วนหน้ า-ส่วนหลัง
2.9 สถานีไฟฟ้า
2.10 สานักงานที่ทาการ กนอ.
2.11 สานักงานโทรศัพท์
2.12 สวนสาธารณะ
2.13 โรงเรี ยนอนุบาล
2.14 สารองสาธารณูปโภค

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ระยะเวลาก่อสร้ าง
จานวนแปลงที่ขายแล้ ว
จานวนแปลงที่โอนแล้ ว

: ปี 2533 ถึงปี 2538
: ปี 2534 ถึงปี 2538
: 68 แปลง
: 68 แปลง
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2.5 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
1) กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ ายกระเบือ้ งเซรามิก
ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกปูพื ้นและบุผนังมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย ดังนี ้
1.1 ลูกค้ ารายย่อยทัว่ ไปที่เ ป็ นเจ้ า ของบ้ าน อาคาร หรื อสิ่งปลูกสร้ าง ซึ่งซื ้อกระเบื ้องไปเพื่อตกแต่งหรื อซ่อมแซมบ้ า น
อาคารหรื อสิง่ ปลูกสร้ าง
1.2 ลูกค้ าเจ้ าของโครงการ เช่น เจ้ าของโรงแรม หรื อเจ้ าของโครงการคอนโดมีเนียม เป็ นต้ น ซึ่งมีความต้ องการกระเบื ้อง
เซรามิกเพื่อนาไปใช้ ตกแต่ง ปรับปรุง หรื อซ่อมแซมสถานที่
1.3 ลูกค้ าที่เป็ นตัวแทนจาหน่าย (Selling Agent) คือ ผู้ที่ซื ้อกระเบื ้องจากบริ ษัทเพื่อนาไปจาหน่ายให้ กบ
ั ลูกค้ ารายย่อย
อีกทอดหนึ่ง โดยบริ ษัทมีตวั แทนจาหน่ายทัว่ ประเทศทังรายใหญ่
้
และร้ านค้ าช่วง และมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายให้ กบั ตัวแทนจาหน่ายและร้ านค้ าช่วงอย่างสม่าเสมอ
โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีความหลากหลายทังในด้
้ านประเภท คุณสมบัติ ขนาด ลวดลาย และราคาของกระเบื ้อง ซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และครอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้ าตังแต่
้ ระดับล่าง ระดับกลาง และ
ระดับบน
2) กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นลูกค้ ากลุม่ อุตสาหกรรมด้ านวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ าง ชิ ้นส่วนยานยนต์ อิเลคทรอนิกส์ สินค้ าอุปโภค
บริ โภค และอื่น ๆ โดยจะเน้ นไปยังลูกค้ าทังที
้ ่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้ าที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม ที่ต้องการ
ขยายการลงทุน และกระจายความเสี่ยงอันเนื่องมาจากปั ญหาอุทกภัย รวมถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์เดิมจากการซื ้อที่ดินเพื่อ
ประกอบการอุตสาหกรรม ปั จจุบนั ได้ เพิ่มผลิตภัณฑ์เป็ นการเช่าที่ดินเพื่อการประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อสร้ างความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และรองรับลูกค้ าที่สามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว โดยเน้ นผู้ประกอบการดังนี ้
1. ผู้ประกอบการในประเทศ ในเขต Zone 1 ประกอบด้ วย นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ที่มีความต้ องการ
ย้ ายสถานประกอบการเนื่องจากมีปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม พื ้นที่ประสบอุ ทกภัย สิทธิประโยชน์ที่ได้ รับตามข้ อกาหนด
ของบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ซึ่งสิทธิที่ได้ รับไม่เหมือนกัน โดยรัฐบาลต้ องการกระจายการลงทุนในส่วนรอบนอก
เขตปริ ม ณฑล พร้ อมกับ การกระจายรายได้ ไ ปสู่ป ระชาชนที่ อ ยู่ร อบนอกจาก Zone 1 ออกไปอี ก ดัง เช่ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมหนองแค ซึ่งจัดเป็ นเขต Zone 2 และได้ รับสิทธิ ประโยชน์มากกว่า เขต Zone 1 หรื อผู้ประกอบการที่
ต้ องการขยายกิจการ ป้องกันความเสีย่ งหากเกิดผลกระทบด้ านอุทกภัย
2. ผู้ลงทุนในประเทศที่จะลงทุนใหม่เพื่อประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เขต Zone 2 ความเหมาะสมของประเภท
กิจการโดยได้ รับสิทธิประโยชน์ตามข้ อกาหนดของ BOI
3. ผู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็ นคู่ค้าที่ดีกับประเทศไทย เช่น ประเทศญี่ ปุ่น จี น ไต้ หวัน เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริ กา เยอรมัน สิงคโปร์ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อิตาลี เป็ นต้ น

หน้ าที่ 19

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ตารางแสดงคู่แข่ งนิคม/เขตอุตสาหกรรม ในจังหวัดสระบุรี
เขตส่งเสริ ม

เขตประกอบอุตสาหกรรม

พื ้นที่โครงการ (ไร่)

2

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

2,042

2

เหมราช สระบุรี

3,619

2

สระบุรี (แก่งคอย)

1,494

โดยโครงการของนิคมอุตสาหกรรมมีจดุ เด่นของของโครงการดังนี ้
1. ที่ตงโครงการ
ั้
1.1 นิ ค มอุต สาหกรรมหนองแค มี ท างเข้ าโครงการที่ติ ดถนนสายหลัก พหลโยธิ น ซึ่งเป็ น ทางหลวง 10 ช่ อง
การจราจรใช้ ในการคมนาคมออกจากกรุงเทพฯ ไปสูศ่ นู ย์ทางกลางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ (ภาคอีสานตอนบน/ตอนล่าง) และภาคตะวันออก (ถนนวงแหวนตะวันออก) นอกจากนัน้ ยัง
สามารถส่งออกไปยังประเทศใกล้ เคียง เช่น ลาว เขมร และเวียดนาม ซึ่งเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งในการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรได้
1.2 เส้ นทางการคมนาคมเป็ นเส้ นทางที่ติดกับวงแหวนรอบนอก (Outer Ring Road) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงใน
การส่งออกไปยังท่าเรื อแหลมฉบังโดยไม่ต้องผ่านกรุ งเทพฯ หรื อสามารถขนส่งทางอากาศที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ
1.3 ด้ วยสภาพพื ้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคยังคงเป็ นจุดเด่น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็ นศูนย์รวบรวมและ
การกระจายสินค้ า (Hub) ประจาภาคได้ และเป็ นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจด้ านระบบโลจิสติกส์สาหรับนัก
ลงทุน
1.4 ด้ านการคมนาคมขนส่งตามนโยบายของประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงประเทศต่างในภูมิภาค และโครงข่าย
คมนาคม (One Belt One Road) ซึ่งประเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน ได้ มีการ
ลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็ วสูงเส้ นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดใช้ งานปี 2565 และมี
สถานี 6 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนันจะเป็
้
นสถานีที่จงั หวัดสระบุรี (บริ เวณตรงข้ ามโรบินสัน ถนนเลี่ยงเมือง) ซึ่งจะ
เป็ น การอ านวยความสะดวกด้ านการขนส่ง สาหรั บ นิ คมอุตสหกรรมหนองแค ซึ่ง มี ร ะยะห่างเพี ยง 20
กิโลเมตร
2. อุปทานแรงงาน
2.1 แรงงานระดั บ สู ง นิ ค มอุ ต สาหกรร มหนองแค อยู่ ใ กล้ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ สู ง เช่ น
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย รั งสิต สถาบัน AIT เป็ น ต้ น ซึ่ง เป็ น แหล่ง วิชาการและมี High
Technology
2.2 แรงงานระดับช่างฝี มือ (Skilled Labour) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค อยูใ่ กล้ กบั วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
เช่น ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า อีเล็คทรอนิค ช่างเชื่อม และบัญชี เป็ นต้ น
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2.3 แรงงานไม่ใช้ ฝีมือ (Unskilled Labour) เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมหนองแค อยู่ติดกับภาคกลาง ดังนัน้
แรงงานระดับ Unskilled จึงมีจานวนมากด้ วยเช่นเดียวกัน เช่น อยุธยา และภาคะวันออกเฉียงเหนือ เป็ น
ต้ น
3. สาธารณูปโภค
ในทุกนิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชนจะมีข้อได้ เปรี ยบและเสียเปรี ยบแตกต่างกันไป และจะต้ องมีสาธารณูปโภคที่
ให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการที่ครบถ้ วนเหมือนกัน แต่จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีมากกว่าโครงการ
อื่น ๆ กล่าวคือ
3.1 แก๊ สธรรมชาติ (Natural Gas) (จาก ปตท.) โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้ วางท่อก๊ าซธรรมชาติ
ภายในนิคม เพื่อให้ ผ้ ปู ระกอบการได้ ใช้ พลังงานที่สะอาดและมีราคาถูกกว่าพลังงานชนิดอื่น ๆ ในการผลิต
สินค้ า ซึ่งจะทาต้ นทุนในการผลิตสินค้ าราคาจะถูกกว่าการใช้ พลังงานชนิดอื่น ๆ อาทิเช่น น ้ามันปิ โตรเลียม
เป็ นต้ น
3.2 โครงสร้ างการก่อสร้ าง (Construction Structure) ในการก่อสร้ างโรงงานนันเนื
้ ่องจากนิคมอุตสาหกรรม
หนองแค อยู่ใกล้ ภูเขาทาให้ บริ เวณด้ านล่างของชัน้ ดินมีชนั ้ หินรองรับ ดังนันในการก่
้
อสร้ างจะทาให้ เกิด
Economies of Scale ในการใช้ เสาเข็มลดลงและไม่ต้องตอกเสาเข็มลงไปลึกเนื่องจากมีชนหิ
ั ้ นรองรับอยู่
แล้ ว
3.3 ระดับดิน (Land Granding) ระดับดินของแปลงจาหน่ายของโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค อยู่ใน
ระดับที่สงู กว่าระดับถนน ซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยน ้าจะไม่ท่วมโครงการนอกจากนันแล้
้ วยังมี Dike protection
อีกชันเพื
้ ่อป้องกันน ้าท่วมอีกด้ วย
3.4 ข้ อได้ เปรี ยบด้ านแหล่งน ้า (Water System Advantage) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ใช้ แหล่งน ้าธรรมชาติ
จากคลองระพีพฒ
ั น์ที่ได้ รับน ้าจากแม่น ้าป่ าสักใต้ เป็ นแหล่งน ้าหลัก และยังมีน ้าบาดาลเป็ นแหล่งสารอง
โดยคุณภาพน ้าดิบเป็ นน ้าที่สามารถใช้ อปุ โภคบริ โภคได้ และที่ผ่านมาประเทศไทยได้ ประสบกับปั ญหาภัย
แล้ ง ดังนันนิ
้ คมอุตาหกรรมหนองแค ได้ ตระหนักถึงความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมที่อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม
หนองแค ซึ่งเป็ นการสร้ างความเจริ ญเติบโตด้ านเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี และประเทศในขณะเดียวกัน
จึ ง ได้ เ พิ่ ม แหล่ง น า้ ดิ บ ที่ ส อง ซึ่ง มี ค วามจุ 440,000 ลูก บาศก์ เ มตร และรวมกับ ของเดิ ม ซึ่ง ท าให้ นิ ค ม
อุตสาหกรรมหนองแค มีปริ มาณน ้าสาหรับสนับสนุนผู้ประกอบการในนิคมสูงสุด 710,000 ลูกบาศก์เมตร
สารองน ้าได้ สงู สุด 60 วัน สาหรับการผลิตน ้าประปาทังนี
้ ้ปั จจุบนั นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ เพิ่มกาลัง
การผลิตน ้าประปาอีก 1 สายการผลิต ทาให้ ความสามารถการผลิตน ้าประปาสูงสุดกว่า 30,000 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน เพื่อรองรับลูกค้ าที่ต้องการเพิ่มกาลังการผลิตปั จจุบนั และลูกค้ าในอนาคต
3.5 ระบบไฟฟ้า (Electrical Power Supply System) ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีความเสถียรด้ านพลังงาน
ไฟฟ้า โดยระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิ ภาค และยังได้ รับส่วนลดร้ อยละ 10 เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ประกอบกับในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ยังมีระบบไฟฟ้าจากภาคเอกชนไว้ บริ การสาหรับผู้ประกอบการ
อย่างเพียงพออยู่ใกล้ ศนู ย์กลางของตลาดผักสดและผลไม้ (ตลาดไท) และตลาดสี่มมุ เมือง อีกทังวั
้ ตถุดิบ
ที่มาจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเหมาะสาหรับตังโรงงานอาหาร
้
เช่น โรงงานแปรรู ป
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โรงงานบรรจุ และเก็บรักษา ผักสด ผลไม้ เป็ นต้ น ประกอบกับอยู่ใกล้ แหล่งวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรม
ซีเมนต์ (เคลือบดินเผา) เหมาะสาหรับตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมต่อเนื่อง
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจ
1) ความเสี่ยงทางการแข่ งขันและการตลาด
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตกระเบื ้องเซรามิกปูพื ้นและบุผนัง ซึง่ มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง ประกอบกับมีผ้ นู าเข้ ากระเบื ้องเพื่อให้
เกิดความหลากหลายของสินค้ าและราคา ส่งผลทาให้ การแข่งขันยิง่ ทวีความรุนแรงมากขึ ้น บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญในการ
บริ หารความเสี่ยงในเรื่ องการแข่งขันทางการตลาดโดยเน้ นงานวิจัยและพัฒนาออกแบบสินค้ าใหม่ ให้ ตรงกับความ
ต้ องการของลูกค้ ามากขึ ้นพร้ อมปรับปรุ งการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพเพื่อให้ ได้ ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้
และดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขันเพื่อบริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
2) ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนการผลิต
ในปี 2560 บริ ษัทไม่ได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งด้ านต้ นทุนการผลิต ทังด้
้ านวัตถุดิบ และพลังงานอย่างเป็ นสาระสาคัญ
เนื่องจากบริ ษัทได้ บริ หารจัดการ เรื่ องการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนไปพร้ อม ๆ กับการปรับปรุงสูตรการผลิตให้ เหมาะสม
กับแหล่งวัตถุดิบ สาหรับเรื่ องพลังงานซึ่งค่อนข้ างมี ความผันผวนเรื่ องราคา บริ ษัทได้ จดั ทาและดาเนินการตามแผนงาน
เพื่อลดการใช้ พลังงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้บริ ษัทยังคงดาเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนการ
ผลิตอย่างสม่าเสมอ
3) ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย
บริ ษัทประกอบกิจการอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ เครื่ องจักรและสารเคมีตา่ ง ๆ จึงต้ องตระหนักถึงความสาคัญด้ านความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและคูธ่ ุรกิจอย่างยิ่งซึ่งบริ ษัทเน้ นการสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัยให้ แก่พนักงาน
และคู่ธุรกิจ (Think Safe Work Safe) อีกทังมี
้ การบริ หารจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อ เนื่องและ
เป็ น ระบบ มี ก ารตรวจประเมิ น ประสิท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานด้ า นความปลอดภัย (Safety Performance Assessment
Program : SPAP) และการตรวจประเมิน ระบบการจัด การและผลการด าเนิ น งานด้ านสิ่ง แวดล้ อ ม ( Environmental
Performance Assessment Program : EPAP) กาหนด “9 กฎพิทักษ์ ชีวิต” ที่เน้ นเรื่ อง “คน” และ “Care” เพื่อช่วยชีวิต
ตนเองและช่วยชีวิตผู้อื่น (Life Saver)
ในระหว่างการปฏิบตั ิงานและการใช้ รถใช้ ถนน โดยจะขยายผลการสื่อสารแนวคิดนี ใ้ ห้ กับพนักงานในวงกว้ างเพื่อสร้ าง
ความตระหนักรู้และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจนกลายเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยทัว่ ทังองค์
้ กร
1.4 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ รุนแรง
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติมีโอกาสเกิดและมีแนวโน้ มทวีความรุนแรงมากขึ ้นเรื่ อยๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้ าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการดาเนินธุรกิจได้
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเกิดภัยพิบตั ิ โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิ ดภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity
Management (BCM) ของเอสซีจี และ BCM ของกลุม่ ธุรกิจทาหน้ าที่ในการติดตามและประมวลผล สือ่ สารข้ อมูลข่าวสาร
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ที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์และแจ้ งเตือนไปยังพนักงานและบริ ษัทที่อาจจะได้ รับผลกระทบ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการ
รองรับสถานการณ์ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการนาหุ้นสามัญของบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2.1 การกระจายการถือหุ้นรายย่ อย
ภายหลังธุรกรรมการควบบริ ษัท บริ ษัทมีผ้ ูถือหุ้นสามัญรายย่อยจานวนรวมประมาณ 4,150 ราย และถื อหุ้น รวมกัน
ประมาณร้ อยละ 6.81 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ทาให้ คณ
ุ สมบัติในเรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
ของบริ ษัทยังไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์เรื่ องการดารงสถานะการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน เนื่องจากบริ ษัท เกิดจากการควบ
บริ ษัทระหว่างบริ ษัทซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เดียวกัน คือบริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จากัด (CCCL) ตลอดจนข้ อจากัดด้ าน
ระยะเวลาตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ถู ือหุ้นของ TGCI TCC SGI SSG และ GMG อนุมตั ิธุรกรรมการควบบริ ษัท จนกระทัง่ วันที่คาดว่า
ตลาดหลักทรั พย์ฯ รั บหลักทรั พย์ ของบริ ษัท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทคือ
CCCL มีแผนที่จะดาเนินการแก้ ไขการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวเพื่อทาให้ การกระจายการถือหุ้นรายย่อย
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะพิจารณาแนวทางแก้ ไขโดยวิธีการเสนอขายหุ้นของบริ ษัทที่ถือโดย
CCCL ทังนี
้ ้ บริ ษัทอาจพิจารณาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมในการแก้ ไขการกระจายหุ้น โดยบริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะแก้ ไขการ
กระจายหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ เรื่ องการดารงสถานะการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนได้ ภายในปี 2562 ทัง้ นี ้ แผนการ
ดาเนินการดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ รวมถึงสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ และแผนการดาเนินงานของบริ ษัท อย่างไรก็
ตาม หากแผนการดาเนินการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง บริ ษัทคาดว่าจะดาเนินการแก้ ไขการกระจายหุ้นเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์เรื่ องการดารงสถานะการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนให้ แล้ วเสร็ จได้ ภายในปี 2563
2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับความแตกต่ างของระบบการทางาน และวัฒนธรรมองค์ กร
ในระยะสันอาจมี
้
ความเสี่ยงจากการดาเนินงานไม่ราบรื่ นเกิดขึ ้นได้ เนื่องมาจากแนวทางและขันตอนการด
้
าเนินงาน และ
วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน อีกทังยั
้ งมีความเสีย่ งเรื่ องกลุม่ บุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่ต้องรักษาไว้ (Talent Retention)
ทังนี
้ ้ ผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยทังห้
้ าได้ ร่วมกันกาหนดแนวทางและขันตอนในการด
้
าเนินงานของบริ ษัทให้ ชดั เจน และสร้ าง
ความเข้ าใจให้ พนักงานทุกระดับ รวมทังต้
้ องกาหนดเงื่อนไข Retention Strategies และรางวัลในรู ปแบบต่าง ๆ สาหรับ
บุคลากรที่ต้องการให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปหลังธุรกรรมการควบบริ ษัทแล้ วเสร็ จ
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4.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.5

สินทรัพย์ หลักของบริษัท และบริษัทย่ อย
1) บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์

/1

ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตัง้
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้ าง
สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
31 ธ.ค. 60
(ล้ านบาท)
1,173.8
1,363.8
2,726.6
106.9
4.3
490.4
84.9
5,950.7

มูลค่ าทางบัญชี
30 มิ.ย. 61
(ล้ านบาท)
1,216.6
1,183.2
2,660.2
124.9
3.2
421.1
86.6
5,695.9

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ: /1 อ้ างอิงข้ อมูลตามข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับ ปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน 2561 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมั่นรหัส 3000 (ปรับปรุง) เรื่ องงานที่ให้ ความ
เชื่อมัน่ นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้ อมูลทางการเงินในอดีต

2) บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด (บริษัทย่ อย)
สินทรัพย์

/1

ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและติดตัง้
งานระหว่างก่อสร้ าง
สินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
รวม

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
31 ธ.ค. 60
30 มิ.ย. 61
ลักษณะกรรมสิทธิ์
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
139.1
139.1
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
108.0
103.7
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
192.6
183.9
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
10.1
11.3
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
5.2
12.7
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
1.5
1.4
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ
456.4
452.2

ภาระ
ผูกพัน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ: /1 อ้ างอิงข้ อมูลตามข้ อมูลทางการเงิน รวมเสมือนสาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุด วัน ที่
30 มิถุนายน 2561 ที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้ ความเชื่อมั่นรหัส 3000 (ปรับปรุ ง) เรื่ องงานที่ให้ ความ
เชื่อมัน่ นอกเหนือจากการตรวจสอบหรือสอบทานข้ อมูลทางการเงินในอดีต
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4.6

สินทรัพย์ ท่ ไี ม่ มีตัวตนที่สาคัญ
4.6.1 สิทธิบตั ร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสิทธิ บตั รที่สามารถบังคับได้ ใช้ สิทธิ ได้ จานวนทังสิ
้ ้น 51 ฉบับ แบ่งเป็ นสิทธิ บตั รการประดิษฐ์ จานวน 26 ฉบับ
อนุสิทธิบตั รจานวน 26 ฉบับ และสิทธิบตั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 17 ฉบับ โดยรายชื่อสิทธิบตั รที่สามารถบังคับใช้ สิทธิได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่มีการ
ดาเนินธุรกิจมีดงั นี ้

ลาดับ
1

2

3

4

5

6

เลขที่สิทธิบัตร
สิทธิบตั ร
48370
(อิหร่าน)
สิทธิบตั ร
ZL200710305114.7
(จีน)
สิทธิบตั ร
RU2443551
(รัสเซีย)
สิทธิบตั ร
US8333916 B2
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบตั ร
11310
(เวียดนาม)
สิทธิบตั ร
TW1401146B
(ไต้ หวัน)

สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

18/09/2570

07/08/2554

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ZL200710305114.7 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

19/09/2570

27/02/2555

2007135042

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

19/09/2570

11/859684

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

20/09/2570

1-2007-01913

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

19/09/2570

96135120

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

19/09/2570

วันที่ออกสิทธิบัตร
21/05/2551

18/12/2555

16/04/2556

11/07/2556

เลขที่คาขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

38606893

หน้ าที่ 26

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
7

8

9

10

11

12

13

14

เลขที่สิทธิบัตร
สิทธิบตั ร
MX316352B1
(เม็กซิโก)
สิทธิบตั ร
IDP000035162
(อินโดนีเซีย)
สิทธิบตั ร
JP5435851
(ญี่ปน)
ุ่
สิทธิบตั ร
EP2036694B1
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
EP2036694
(สเปน)
สิทธิบตั ร
EP2036694
(อังกฤษ)
สิทธิบตั ร
602007035323.8
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
TR201406264T4
(ตุรกี)

วันที่ออกสิทธิบัตร
11/12/2556

13/12/2556

20/12/2556

05/03/2557

05/03/2557

05/03/2557

05/03/2557

05/03/2557

สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

MX/a/2007/011554

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

18/09/2570

P00 2007 00506

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

19/09/2570

2007-243497

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

19/09/2570

7116535.1

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

16/09/2570

7116535.1

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

16/09/2570

7116535.1

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

16/09/2570

7116535.1

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

16/09/2570

7116535.1

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

16/09/2570

เลขที่คาขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

หน้ าที่ 27

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
15

16

17

18

19

20

21
22
23
24
25

เลขที่สิทธิบัตร
สิทธิบตั ร
EP2036694
(โปรตุเกส)
สิทธิบตั ร
EP2036694
(โปแลนด์)
สิทธิบตั ร
1-2007-000379
(ฟิ ลิปปิ นส์)
สิทธิบตั ร
MY-154412-A
(มาเลเซีย)
สิทธิบตั ร
602007035323.8
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
2065150
(อิตาลี)
สิทธิบตั ร
2065150
(สเปน)
อนุสิทธิบตั ร 6218
อนุสิทธิบตั ร 6440
อนุสิทธิบตั ร 7091
อนุสิทธิบตั ร 8297

สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

7116535.1

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

16/09/2570

7116535.1

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

16/09/2570

1-2007-000379

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

19/09/2570

PI20071579

กรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกรรมวิธีนี ้

-

19/09/2570

07450217.0

อุปกรณ์การทาลวดลายภายในเนื ้อ
กระเบื ้อง

-

26/04/2570

07450217.0

อุปกรณ์การทาลวดลายภายในเนื ้อ
กระเบื ้อง

-

26/04/2570

07/03/2557

07450217.0

อุปกรณ์การทาลวดลายภายในเนื ้อ
กระเบื ้อง

-

26/04/2570

12/05/2554
01/08/2554
12/04/2555
16/09/2556

1003000629
0803000801
1003001134
1003000717

แท่นกดแบบให้ แรงอัดกระจายเท่ากันทุกทิศทาง
แม่พิมพ์ขึ ้นรูปแผ่นกระเบื ้องเซรามิก
กระเบื ้องแก้ ว
อุปกรณ์สาหรับพลิกวัสดุผืนแผ่น

-

15/07/2563
19/06/2561
01/11/2563
05/08/2563

วันที่ออกสิทธิบัตร
05/03/2557

05/03/2557

13/01/2558

15/06/2558

05/03/2557

06/03/2557

เลขที่คาขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

หน้ าที่ 28

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ลาดับ

เลขที่สิทธิบัตร

วันที่ออกสิทธิบัตร

เลขที่คาขอ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

40567
อนุสิทธิบตั ร 10185
อนุสิทธิบตั ร 10186
อนุสิทธิบตั ร 10439
อนุสิทธิบตั ร 10859
49320
49319
49318
50450
50449
50454
57298
57297
57300
57299
58156
61574
61920

24/06/2557
07/08/2558
07/08/2558
28/09/2558
04/12/2558
04/05/2559
04/05/2559
04/05/2559
15/07/2559
15/07/2559
15/07/2559
07/09/2560
07/09/2560
07/09/2560
07/09/2560
11/10/2560
23/03/2561
11/04/2561

0401002211
1403000391
1503000634
1503000635
1203001320
1202001044
1202001043
1202001042
1202001045
1202001046
1302000201
1402000980
1402000979
1402000978
1402000976
1402002486
1602000688
1602000240

44

61922

11/04/2561

1602000242

45

61923

11/04/2561

1602000243

46
47

61921
61925

11/04/2561
11/04/2561

1602000241
1602000693

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
อุปกรณ์การทาลวดลายภายในเนื ้อกระเบื ้อง
แผ่นวัสดุ
เกรียงสาหรับปรับระดับพื ้นผิวและติดตังกระเบื
้
้อง
เกรียงหวีสาหรับติดตังและวางกระเบื
้
้องบนวัสดุซิเมนต์
กรรมวิธีการผลิตโซเดียมซิลิเกตจากวัสดุชีวมวล
-

หน้ าที่ 29

สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์
ลวดลายวัสดุปพู ื ้น
ลวดลายวัสดุปพู ื ้น
ลวดลายวัสดุปพู ื ้น
ลวดลายวัสดุปพู ื ้น
ลวดลายวัสดุปพู ื ้น
แผ่นปูพื ้น
แผ่นปูพื ้นและผนัง
แผ่นวัสดุ
ลวดลายวัสดุปพู ื ้น
ลวดลายวัสดุปพู ื ้น
แผ่นปูผนัง
อ่างล้ างหน้ า
แผ่นปูพื ้นและผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื ้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื ้นและ
ผนัง
แผ่นปูพื ้นและผนัง
แผ่นปูพื ้นและผนัง

วันสิน้ อายุ
16/06/2567
24/04/2567
29/04/2568
29/04/2568
15/11/2565
23/04/2565
23/04/2565
23/04/2565
23/04/2565
23/04/2565
31/01/2566
24/04/2567
24/04/2567
24/04/2567
24/04/2567
31/08/2567
28/02/2569
28/01/2569
28/01/2569
28/01/2569
28/01/2569
28/02/2569

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ลาดับ
48

49

50

51

เลขที่สิทธิบัตร
สิทธิบตั ร
ZL200510083761.9
(จีน)
สิทธิบตั ร
602005013647.9
(เยอรมนี)
สิทธิบตั ร
5450074
(สเปน)
สิทธิบตั ร
502009901745936
(อิตาลี)

วันที่ออกสิทธิบัตร

เลขที่คาขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

วันสิน้ อายุ

-

24/04/2568

-

25/04/2568

-

26/04/2568

อุปกรณ์การทาลวดลายภายในเนื ้อกระเบื ้อง
16/06/2553

200510083761.9
อุปกรณ์การทาลวดลายภายในเนื ้อกระเบื ้อง

02/11/2549

05450074.9
อุปกรณ์การทาลวดลายภายในเนื ้อกระเบื ้อง

02/11/2549

05450074.9
อุปกรณ์การทาลวดลายภายในเนื ้อกระเบื ้อง

02/11/2549

05450074.9

27/04/2568

หน้ าที่ 30

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
4.6.2 เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ าที่สาคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เช่น เครื่ องหมาย COTTO และเครื่ องหมายระฆังในสีเ่ หลีย่ ม
เป็ นต้ น โดยมีเครื่ องหมายการค้ าที่กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนไว้ ประมาณ 311 รูป

4.7

สิทธิและประโยชน์ จากการได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิพิเศษทางด้ านภาษี อากรจากการส่งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนภายใต้ เงื่ อนไขต่ าง ๆ ที่กาหนดไว้ สิทธิ
ประโยชน์ทางด้ านภาษี อากรที่มีสาระสาคัญมีดงั ต่อไปนี ้
เลขบัตรส่ งเสริม
เลขที่

วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

1830(2)/2557

7/7/2557

มีนาคม 2566

กระเบื ้องเซรามิก

ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จากการ
ประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม
รวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 100 ของ
เงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวี ยนก าหนดเวลา 7 ปี นับ
แต่ วั น ที่ เ ริ่ มมี ร ายได้ จากการ
ประกอบกิจการนัน้

60-1199-0-00-1-0

19/10/2560

ยังไม่มีรายได้
จากการ
ประกอบ
กิจการ

กระเบื ้องเซรามิก

ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
ส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้ จากการ
ประกอบกิ จ การที่ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม
รวมกั น ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 100 ของ
เงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวี ยนก าหนดเวลา 7 ปี นับ
แต่ วั น ที่ เ ริ่ มมี ร ายได้ จากการ
ประกอบกิจการนัน้
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
4.8

สรุ ปสัญญาที่สาคัญ
1) บันทึกความตกลงการใช้ สถานีขนส่ งสินค้ าคลองหลวง
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทได้ เช่าสถานีขนส่งสินค้ าคลองหลวงเพื่อใช้ เป็ น ชาลชาลาขนถ่ายสินค้ า และพื ้นที่
สานักงาน ทัง้ นี ้ มีช่วงอายุสญ
ั ญาเช่า 1 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาประมาณ 3 เดือน โดยมี
รายละเอียดทาเลที่ตงั ้ พื ้นที่ใช้ สอย และเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี ้
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้ให้ บริการ: กรมขนส่งทางบก
คู่สัญญาผู้ใช้ บริการ: บริ ษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด

ระยะเวลาตามอายุ
สัญญา

1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

ลักษณะของบริการ
ค่ าบริการตามสัญญา
เงื่อนไขอื่นที่สาคัญ

เช่าพื ้นทีใ่ ช้ เป็ นชาลชาลาขนถ่ายสินค้ า และพื ้นที่สานักงานที่อาคารชาลชาลาเป็ น
สานักงานประกอบกิจการทีเ่ กี่ยวกับการบริ การขนส่งสินค้ า
อัตราค่าใช้ บริ การตามประกาศกรมขนส่งทางบกฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
ผู้ใช้ บริ การมีสทิ ธิขอต่ออายุบนั ทึกความตกลงได้ อีกครัง้ ละ 1 ปี โดยผู้ใช้ บริ การจะต้ องยื่น
ขอต่ออายุบนั ทึกความตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อกรมขนส่งทางบกก่อนสิ ้นอายุไม่
น้ อยกว่า 2 เดือน

หมายเหตุ: บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด ได้ ดาเนินการยื่นขอต่ออายุบนั ทึกความตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อกรมขนส่งทางบก
ออกไปอีก 1 ปี แล้ ว

2) สัญญาเช่ าที่ดนิ อาคารคลังสินค้ า โสสุโก้ เซรามิค
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทได้ เช่าที่ดินเพื่อใช้ เป็ นคลังสินค้ า พื ้นที่ตงเต็
ั ้ นท์เก็บกระเบื ้องด้ านหน้ าและด้ านข้ าง
อาคารสินค้ า และพื ้นที่ขนส่งกระเบื ้อง ทังนี
้ ้ มีช่วงอายุสญ
ั ญาเช่า 3 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่า งประมาณ 1 ปี 7 เดื อ น โดยมี ร ายละเอี ยดทาเลที่ ตงั ้ พื น้ ที่ ใ ช้ สอย และเงื่ อ นไขสาคัญดังต่อ ไปนี ้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริ ษัท โสสุโก้ เซรามิค จากัด
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริ ษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ ส์ จากัด

ระยะเวลาตามอายุ
สัญญา

3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

ลักษณะของบริการ
ค่ าบริการตามสัญญา

1. แบ่งเช่าที่ดินจานวน 9 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา เพื่อใช้ เป็ นอาคารคลังสินค้ า
2. แบ่งเช่าที่ดินจานวน 3 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา พื ้นที่ตงเต็
ั ้ นท์เก็บกระเบื ้องด้ านหน้ า
และด้ านข้ างอาคารสินค้ า และพื ้นที่ขนส่งกระเบื ้อง
อัตราค่าเช่าที่ดินตามที่ระบุในสัญญา

หน้ าที่ 32

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
3) สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์ สินทางปั ญญากับบริษัทในเครือเอสซีจี
บริ ษัทเป็ นคู่สญ
ั ญาตามสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปั ญญาอันได้ แก่เครื่ องหมายการค้ าและสิทธิบตั ร กับ
บริ ษัทในเครื อเอสซีจี โดยแบ่งสัญญาได้ เป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ (1) สัญญาหรื อข้ อตกลงในลักษณะของการเป็ นเจ้ าของ
ร่ วมในทรัพย์สินทางปั ญญา ได้ แก่ บันทึกข้ อตกลงการเป็ นเจ้ าของร่ วมในเครื่ องหมายการค้ า COTTO และบันทึก
ข้ อตกลงการเป็ นเจ้ าของร่วมในสิทธิบตั รต่าง ๆ และ (2) สัญญาโอนเครื่ องหมายการค้ าของ GEOLUXE ดังนี ้
บันทึกข้ อตกลงการเป็ นเจ้ าของร่ วมในเครื่องหมายการค้ า COTTO
บริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่มเอสซีจีจานวน 2 บริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ ากลุ่มสุขภัณฑ์ เป็ นคู่สญ
ั ญาที่ได้ สิทธิ
เป็ นเจ้ าของร่วมในเครื่ องหมายการค้ า COTTO โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี ้

คู่สัญญา
ระยะเวลาตามอายุ
สัญญา
ลักษณะของการเป็ น
เจ้ าของร่ วม

ค่ าตอบแทน

1. บริ ษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (“TCC”)
2. บริ ษัท สยามซานิทารี แวร์ จากัด ("SSW")
3. บริ ษัท สยามซานิทารี ฟิตติ ้งส์ จากัด ("SSF")
ข้ อตกลงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป
1. TCC และ SSW เป็ นเจ้ าของร่วมในเครื่ องหมายการค้ าที่จดทะเบียนในประเทศไทย
จ านวนรวม 15 เครื่ อ งหมาย และที่ จ ดทะเบี ย นในต่า งประเทศจ านวนรวม 48
เครื่ องหมาย และมีสิทธิใช้ เครื่ องหมายการค้ าดังกล่าวกับสินค้ ากลุม่ สุขภัณฑ์ตา่ ง
ๆ ตามที่ระบุในบันทึกข้ อตกลง
2. TCC และ SSF เป็ นเจ้ าของร่ วมในเครื่ องหมายการค้ าที่จดทะเบียนในประเทศไทย
จ านวนรวม 11 เครื่ อ งหมาย และที่ จ ดทะเบี ย นในต่า งประเทศจ านวนรวม 47
เครื่ องหมาย และมีสิทธิ ใช้ เครื่ องหมายการค้ ากับสินค้ ากลุ่มก๊ อกน ้าและอุปกรณ์
ประกอบเครื่ องสุขภันฑ์ตา่ ง ๆ ตามที่ระบุในบันทึกข้ อตกลง
3. TCC เป็ นเจ้ าของและมีสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ เครื่ องหมายและสัญลักษณ์
COTTO กับ สิน ค้ า และ/หรื อ บริ ก ารใด ๆ ในการด าเนิ น ธุ รกิ จของ TCC (รวมถึง
บริ ษัท)
4. TCC มีสิทธิใช้ เครื่ องหมายการค้ าและ/หรื อสัญลักษณ์ และ/หรื อใช้ คาว่า COTTO
ในรู ปแบบต่าง ๆ และ/หรื อข้ อความอื่นใดในทานองเดียวกันเพื่อแสดงความเป็ น
บริ ษัทและสัญลักษณ์รวมถึงการใช้ เป็ นชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในบันทึกข้ อตกลง

บันทึกข้ อตกลงในการเป็ นเจ้ าของร่ วมในสิทธิบัตรต่ าง ๆ
บริ ษัทเป็ นคูส่ ญ
ั ญาที่ได้ สิทธิ เป็ นเจ้ าของร่ วมในสิทธิบตั รการประดิษฐ์ และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ
ใช้ Pyrolithic Stone Technology รวมถึงองค์ความรู้ (Know-how) และแบบเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้ องกับการประดิษฐ์
และกรรมวิธีดงั กล่าว ได้ แก่ (1) ชุดเครื่่ องและกรรมวิธีการทาลวดลายและการขึ ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์
ที่ ไ ด้ จ ากกรรมวิ ธี นี ้ (2) ชุด อุป กรณ์ จ่ า ยน า้ ดิ น สาหรั บ ท าลวดลายและขึน้ รู ป ผลิต ภัณ ฑ์ เ ซรามิ ก และ (3) แบบ
เครื่ องจักร MG Full Version และ MG 2 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี ้
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
คู่สัญญา

1. บริ ษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (“TCC”)
2. บริ ษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด ("SCG Mat")

ระยะเวลาตามอายุ
ข้ อตกลงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป
สัญญา
ลั ก ษ ณ ะข อ ง ก า รเ ป็ น 1. TCC เป็ นเจ้ าของร่ วมในทรัพย์สินทางปั ญญา โดยทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะร่ วมกัน
เจ้ าของร่ วม
ด าเนิ น การเปลี่ย นแปลงทางทะเบีย นเพื่ อ ให้ แสดงถึง ความเป็ น เจ้ าของร่ วมใน

ค่ าตอบแทน

ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ
2. เมื่อเปลีย่ นแปลงทางทะเบียนแล้ ว TCC มีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเช่นเดียวกับ
SCG Mat ทุกประการ โดยมีสิทธิใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาในการผลิตและจาหน่าย
สิ น ค้ าที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญญานี ้ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
(1) GEOLUXE (2) Pyrolithic และ (3) GeoMimicry เกี่ยวกับสินค้ าหินสังเคราะห์
ตามที่ระบุในบันทึกข้ อตกลง
3. TCC มีสิทธิร้องขอให้ SCG Mat กาหนดขอบเขตการอนุญาตให้ บคุ คลภายนอกใช้
ทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อขายเครื่ องจักรที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พย์ สินทางปั ญญาได้
รวมถึงกาหนดอาณาเขตการอนุญาต ระยะเวลาการอนุญาต หรื อการกาหนดราคา
ขายสินค้ า และจะแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้
สอดคล้ องกับสัดส่วนการลงทุนตามที่จะตกลงกัน
4. TCC และ SCG Mat เป็ นเจ้ าของร่วมในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในส่วนที่ได้ พฒ
ั นาต่อ
ยอดขึ ้นใหม่ร่วมกัน แต่ในกรณีที่ (1) คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ จ้ างคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ให้
ดาเนินการวิจยั และพัฒนาต่อยอด หรื อ (2) คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดแต่เพียงฝ่ าย
เดียวทาการวิจยั และพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อ จ้ างบุคคลหรื อจ้ าง
บุคคลภายนอกให้ ดาเนินการ ให้ ฝ่ายที่ทาการวิจยั และพัฒนาหรื อฝ่ ายผู้วา่ จ้ างนัน้
เป็ น เจ้ าของสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในส่ว นนัน้ ทัง้ นี ้ ในกรณี ต ามข้ อ (2)
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายย่อมมีสิทธิในการเสนอขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในผลงานวิจยั ส่วน
ที่ได้ พฒ
ั นาต่อยอด รวมถึงสูตรผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อเสนอซื ้อ
เครื่ องจักรที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นรายแรก (First Right of Refusal)
ตามเงื่อนไขที่ระบุในบันทึกข้ อตกลง
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในบันทึกข้ อตกลง

บริ ษัทเป็ นคูส่ ญ
ั ญาที่ได้ สทิ ธิเป็ นเจ้ าของร่วมในสิทธิบตั รกรรมวิธีการลาเลียงและการจ่ายส่วนผสมการผลิต
(Dispensing System Closed Loop) ที่ได้ ยื่นคาขอรับสิทธิบตั รผ่านระบบ Patent Cooperation Treaty (PCT) กับ
Italian Patent and Trademark Office รวมถึงองค์ความรู้ (Know-how) และแบบเครื่ องจักรที่เกี่ยวข้ องกับกรรมวิธี
ดังกล่าว ได้ แก่ (1) Dispensing System (Closed-loop Print Head) (2) แบบเครื่ องจักร Dispensing System
(Closed-loop Print Head) และ (3) องค์ความรู้ในการ fine tune เครื่ องจักร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสาคัญ
ดังต่อไปนี ้
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
คู่สัญญา

1. บริ ษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (“TCC”)
2. บริ ษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จากัด (“CCCL”)

ระยะเวลาตามอายุ
ข้ อตกลงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป
สัญญา
ลั ก ษ ณ ะข อ ง ก า รเ ป็ น 1. TCC เป็ นเจ้ าของร่ วมในทรั พย์สินทางปั ญญา โดยทัง้ สองฝ่ ายตกลงที่จะร่ วมกัน
เจ้ าของร่ วม
ด าเนิ น การเปลี่ย นแปลงทางทะเบีย นเพื่ อ ให้ แสดงถึง ความเป็ น เจ้ าของร่ วมใน

ค่ าตอบแทน

ทรั พย์ สินทางปั ญญาทัง้ ในประเทศไทยและต่ างประเทศ ทัง้ นี ้ CCCL ตกลงโอน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ แก่ TCC ตามสัด ส่ ว นการลงทุ น ของ TCC โดยไม่ มี
ค่าตอบแทนเพิ่มเติม
2. เมื่อเปลีย่ นแปลงทางทะเบียนแล้ ว TCC มีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเช่นเดียวกับ
CCCL ทุกประการ
3. ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งทาการวิจยั และพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปั ญญา ให้
ฝ่ ายที่ทาการวิจยั และพัฒนานันเป็
้ นเจ้ าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในส่วนนัน้
ทังนี
้ ้ คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายย่อมมีสทิ ธิในการเสนอขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในผลงานวิจยั
ส่วนที่ได้ พฒ
ั นาต่อยอดนันเป็
้ นรายแรก (First Right of Refusal) ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในบันทึกข้ อตกลง
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในบันทึกข้ อตกลง

บริ ษัทเป็ นคูส่ ญ
ั ญาที่ได้ สิทธิ เป็ นเจ้ าของร่ วมในสิทธิบตั รการประดิษฐ์ Printing Device and Machine for Building
Materials Articles (Print Head) ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอรั บ สิ ท ธิ บั ต รผ่ า นระบบ Patent Cooperation Treaty (PCT) กั บ
Italian Patent and Trademark Office รวมถึ ง องค์ ค วามรู้ (Know-how) และแบบเครื่ อ งจัก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการ
ประดิ ษ ฐ์ ดัง กล่ า ว ได้ แก่ (1) Printing Device and Machine for Building Materials Articles (Print Head) (2)
แบบเครื่ องจักร Printing Device and Machine for Building Materials Articles (Print Head) และ (3) องค์ความรู้
ในการ fine tune เครื่ องจักร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี ้
คู่สัญญา

1. บริ ษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (“TCC”)
2. บริ ษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จากัด (“CCCL”)

ระยะเวลาตามอายุ
ข้ อตกลงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป
สัญญา
ลั ก ษ ณ ะข อ ง ก า รเ ป็ น 1. TCC เป็ นเจ้ าของร่ วมในทรัพย์สินทางปั ญญา โดยทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะร่ วมกัน
เจ้ าของร่ วม
ด าเนิ น การเปลี่ยนแปลงทางทะเบี ยนเพื่ อให้ แ สดงถึงความเป็ นเจ้ าของร่ วมใน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาทัง้ ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ ทัง้ นี ้ TCC จะช าระ
ค่ า ตอบแทนการโอนทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ แก่ CCCL ตามที่ ร ะบุ ใ นบัน ทึ ก
ข้ อตกลง
2. เมื่อเปลีย่ นแปลงทางทะเบียนแล้ ว TCC มีสทิ ธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเช่นเดียวกับ
CCCL ทุกประการ
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ค่ าตอบแทน

3. ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งทาการวิจยั และพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปั ญญา ให้
ฝ่ ายที่ทาการวิจยั และพัฒนานันเป็
้ นเจ้ าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาในส่วนนัน้
ทังนี
้ ้ คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายย่อมมีสทิ ธิในการเสนอขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในผลงานวิจยั
ส่วนที่ได้ พฒ
ั นาต่อยอดนันเป็
้ นรายแรก (First Right of Refusal) ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในบันทึกข้ อตกลง
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในบันทึกข้ อตกลง

สัญญาโอนเครื่องหมายการค้ าของ GEOLUXE
บริ ษัทเป็ นคูส่ ญ
ั ญาที่ได้ สิทธิในการรับโอนเครื่ องหมายการค้ าซึง่ ได้ ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ตอ่ กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์ จานวน 3 เครื่ องหมายการค้ า ได้ แก่ (1) GEOLUXE (2) Pyrolithic และ (3) GeoMimicry สาหรับ
สินค้ าหินสังเคราะห์ตามที่ระบุในสัญญา และได้ รับโอนเครื่ องหมายการค้ า ซึ่งได้ ยื่นขอจดทะเบียนไว้ ต่อกรมทรัพย์
สินทางปั ญญาต่างประเทศ ได้ แก่ (1) เครื่ องหมายการค้ า GEOLUXE จานวน 17 เครื่ องหมาย (2) เครื่ องหมาย
การค้ า Pyrolithic จ านวน 13 เครื่ อ งหมาย และ (3) เครื่ อ งหมายการค้ า GeoMimicry จ านวน 14 เครื่ องหมาย
สาหรับสินค้ าหินสังเคราะห์ตามที่ระบุในสัญญา
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้โอน : บริ ษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จากัด
คู่สัญญาผู้รับโอน : บริ ษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด

ระยะเวลาตามอายุ
ข้ อตกลงมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป
สัญญา
ลั ก ษ ณ ะข อ ง ก า รเ ป็ น 1. CCCL โอน และ TCC รับโอนเครื่ องหมายการค้ า โดยทังสองฝ่
้
ายตกลงที่จะร่วมกัน
เจ้ าของร่ วม
ด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงทางทะเบี ย นเพื่ อ เปลี่ ย นแปลงความเป็ นเจ้ าของ

ค่ าตอบแทน

เครื่ อ งหมายการค้ าทัง้ ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ ทัง้ นี ้ TCC จะช าระ
ค่าตอบแทนการโอนเครื่ องหมายการค้ าให้ แก่ CCCL ตามที่ระบุในสัญญา
2. เมื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้ ว TCC มีสิทธิในฐานะเจ้ าของเครื่ องหมายการค้ า
โดยมีสิทธิใช้ เครื่ องหมายการค้ าในการประกอบธุรกิจของตนเองได้ ตลอดไป และ
CCCL สิ ้นสุดจากการเป็ นเจ้ าของและไม่มีสทิ ธิใด ๆ ในเครื่ องหมายการค้ าอีกต่อไป
เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในสัญญา

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่ อย
1) เงินลงทุนบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยแสดงในงบการเงินของบริ ษัทโดยใช้ วิธีราคาทุน เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นการลงทุน
ในกิจการที่บริ ษัท ถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 50 ของสิทธิ ในการออกเสียงทังหมด
้
และกิจการที่บริ ษัทมีอานาจในการ
ควบคุม การด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยจะบันทึกเป็ นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนและรายละเอียดบริษัทย่ อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
รายชื่อ
บริษัทย่ อย
บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด

ประเภทกิจการ
ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ
การผลิตและจัดจาหน่าย
กระเบื ้องเซรามิกปูพื ้นและ
บุผนังตรา SOSUCO

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
(ร้ อยละ)
53.89

ทุนจดทะเบียน มูลค่ าเงินลงทุน
และชาระแล้ ว
ตามราคาทุน
800 ล้ านบาท

758.9 ล้ านบาท

2) นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่ อย
บริ ษัทมีนโยบายลงทุนในบริ ษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่ วมกัน หรื อบริ ษัทร่วมที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่
เป็ นส่วนสนับสนุนกิจการบริ ษัท อันจะทาให้ บริ ษัทมีผลประกอบการหรื อผลกาไรเพิ่มมากขึ ้น หรื อธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์
(Synergy) ให้ กบั บริ ษัท โดยสามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษัท ให้ มีความครบวงจรมากขึ ้นหรื อเป็ น
ธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตและจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้ รับจากการลงทุนเป็ น
สาคัญ
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
5. ข้ อพิพาทของกฎหมาย
ไม่มี
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
1) ข้ อมูลบริ ษัท
ชื่อบริ ษัท:
ชื่อย่อหลักทรัพย์:
ทะเบียนเลขที่:
สานักงานใหญ่:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ:
โรงงาน

ทุนจดทะเบียน:
ทุนชาระแล้ ว:
รอบระยะเวลาบัญชี:
ผู้ถือหุ้น:
2) ข้ อมูลบริ ษัทย่อย
ชื่อบริ ษัท:
ทะเบียนเลขที่:
สานักงานใหญ่:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ:

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
COTTO
0107561000340
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-586-3286
02-586-4835
ผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกปูพื ้นและบุผนัง
โรงงานหินกอง (HK)
ที่ตงโรงงาน
ั้
: 33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตาบลโคกแย้ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 036-382-888
นิคมหนองแค (NKIE)
ที่ตงโรงงาน
ั้
: 61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตาบลโคกแย้ อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 036-375-190
โรงงานหนองแค 1 (NK1)
ที่ตงโรงงาน
ั้
: 40 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพีพฒ
ั น์ ตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036-375-400
5,962,621,233 บาท
5,962,621,233 บาท
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จากัด ถือหุ้นร้ อยละ 91.04 ส่วน
ที่เหลือเป็ นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทัว่ ไป
บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด
0105534083386
33/2 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพีพฒ
ั น์ ตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
036-376-300
036-376-309
ผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกปูพื ้นและบุผนัง
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
โรงงาน

โรงงานหนองแค 2 (NK2)
ที่ตงโรงงาน
ั้
: 33/2 หมู่ 2 ถนนริ มคลองระพีพฒ
ั น์ ตาบลหนองปลิง อาเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036-376-300

ทุนจดทะเบียน:
ทุนชาระแล้ ว:
รอบระยะเวลาบัญชี:
ผู้ถือหุ้น:

800,000,000 บาท
800,000,000 บาท
1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) ถื อหุ้นร้ อยละ
53.89 ส่วนที่เหลือเป็ นการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นซึง่ รวมถึงผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 46.11 ของจานวนทุนชาระแล้ วของ SSC

6.2 ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุ้น:

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
TSD Call center: 0-2009-9999 อีเมล: SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์: www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท :

นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ ผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตเลขที่ 3565
นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตเลขที่ 4068
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว ผู้สอบบัญชีได้ รับอนุญาตเลขที่ 8179
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 195 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2677-2000 โทรสาร: 0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย :

บริ ษัทกฎหมายเอสซีจี จากัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 0-2586-3333 โทรสาร: 0-2586-2976
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 ทุนจดทะเบียน
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 5,962,621,233 บาท และมีทนุ ชาระแล้ ว 5,962,621,233 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี7.2 โครงสร้ างการถือหุ้น
ผู้ถอื หุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561)
ลาดับ

1
2
3

4

5
6

7

รายชื่อ
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ ไทย จากัด*
นายวงศ์ วุฒิ
วุฑฒินันท์
ครอบครัวโอปนายิกุล
นางสาวธนิดา
โอปนายิกลุ
นางสาวสุกญ
ั ญา

โอปนายิกลุ

นายชลิต

โอปนายิกลุ

นายวีรวัฒน์

โอปนายิกลุ

นายคณิต

โอปนายิกลุ

นางสาววรัญญู

โอปนายิกลุ

นางศุลี

โอปนายิกลุ

นางจินดา
โอปนายิกลุ
ครอบครัวทีปสุวรรณ
นายวีระพันธุ์
ทีปสุวรรณ
นายกมลพัฒน์

ทีปสุวรรณ

นางจันทิมา

ทีปสุวรรณ

นายฉัตรชัย
นายเกียรติ
ครอบครัวหวั่งหลี
นายสุจินต์

ทีปสุวรรณ
ศรีจอมขวัญ

นายศุภชัย

หวัง่ หลี

นางอรุณี

หวัง่ หลี

นางฐาวรา
ประสิทธิ์

หวัง่ หลี
พฤกษาพรพงศ์

หวัง่ หลี
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จานวนหุ้น

สัดส่ วนการถือหุ้น

5,428,587,893
108,608,848
72,359,392
13,248,498
10,710,454
10,293,041
9,789,421
8,530,372
8,192,330
11,590,869
4,407
24,448,467
24,211,514
197,923
37,771
1,259
15,891,104
14,556,511
13,731,708
447,340
251,558
125,905
13,484,416

91.04%
1.82%
1.21%
0.22%
0.18%
0.17%
0.16%
0.14%
0.14%
0.19%
0.00%
0.41%
0.41%
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.24%
0.23%
0.01%
0.00%
0.00%
0.23%

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

8
9
10

7,806,104
7,554,295
7,258.040
7,103,177
75,543
75,543
3,777

นางลินจง
พิจิตรพงศ์ ชัย
นายปรีดา
อัตวินิจตระการ
ครอบครัวซอโสตถิกุล
นายเพียรศักดิ์
ซอโสตถิกลุ
นางสาวพอลล่า

ซอโสตถิกลุ

นางสาวไรรมย์

ซอโสตถิกลุ

นางราตรี
ซอโสตถิกลุ
หมายเหตุ *เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

0.13%
0.13%
0.12%
0.12%
0.00%
0.00%
0.00%

ผู้ถือหุ้นที่เข้ าข่าย Strategic Shareholders กรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริ หาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องและผู้ที่มีความสัมพันธ์
ประกอบด้ วย
ชื่อ นามสกุล
1. นางสาววรัญญู โอปนายิกลุ
1.1 นางสาววรัญญู โอปนายิกลุ
1.2 นางศุลี โอปนายิกลุ (มารดา)
2.. นางนันทสิริ อัสสกุล
2.1 วงศ์วฒ
ุ ิ วุฑฒินนั ท์ (บิดา)
3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
5. นายนาพล มลิชยั
5.1 นางอรนุช มลิชยั (ภรรยา)
รวม

จานวนราย

จานวนหุ้น

2
1
1
1
1
1
1
1
1
6

19,783,199
8,192,330
11,590,869
108,608,848
108,608,848
122
27
11,331
11,331
128,403,527

% ของทุนชาระแล้ ว
(เฉพาะหุ้นสามัญ)
0.33%
0.14%
0.19%
1.82%
1.82%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.15%

7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
-ไม่มี7.4 นโยบายจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 30-50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี
หลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงิน
สด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้ อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริ ษัทผูกพันอยูร่ วมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคตด้ วย
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8. โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
2. นายเชาวลิต เอกบุตร
3. นางนันทสิริ อัสสกุล
4. นายนิธิ ภัทรโชค
5. นางสาววรัญญู โอปนายิกลุ
6. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
7. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
8. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
9. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
10. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
11. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
12. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล *
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร *
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ *
กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
กรรมการตรวจสอบ
*เป็ นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริหาร
1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
2. นายนิธิ ภัทรโชค
3. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

คณะผู้บริหาร
1. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
2. นายนาพล มลิชยั
3. นายวิศาล โชติธรรมาพงศ์
4. นางสาวจันทนา ลิม่ ระนางกูร
5. นางวรนันท์ โสดานิล

กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
นายพัฒนพงศ์ อิทธิผลิน
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
นางวีรนุช เศรษฐเมธีกลุ
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ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(ข้ อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561)
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัท มีความรู้
ความสามารถและเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท ร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูงใน
การกาหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดาเนินงานทังระยะสั
้
น้ และระยะยาว (Corporate Objective/Long Term Goal)
ตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิน การบริ หารความเสี่ยงผ่านคณะจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ภาพรวมขององค์กร รวมทังการก
้
ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทและผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้บริ หารระดับสูงให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทมีกรรมการจานวน 12 คนซึ่งสอดคล้ องกับ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 11 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 1 คน คือ
กรรมการผู้จดั การ ซึง่ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารหลายคนมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท
กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท (จานวน 4 คน)
รายชื่อ
1. นายอารี ย์ ชวลิตชีวินกุล
ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต เอกบุตร
กรรมการ
3. นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
กรรมการผู้จดั การ
เงื่อนไขการลงนาม
นายอารี ย์ ชวลิตชี วินกุล หรื อ นายเชาวลิต เอกบุต ร หรื อ นายนิธิ ภัท รโชค หรื อ นายสุร ศัก ดิ์ ไกรวิท ย์ช ยั เจริ ญ
กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่ วมกัน
กรรมการอิสระของบริ ษัท
1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
2. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
3. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
4. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
5. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
6. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามนิยามของบริ ษัท ซึ่งเข้ มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน จานวน 3 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ นผู้ซึ่ งไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุร กิจ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิช าชีพ ที ่ม ีม ลู ค่า เกิน กว่า ที ่ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า ด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษัท ซึ่งมีหน้ าที่ตรวจสอบการทางานของฝ่ ายจัดการ แสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้
ถือหุ้นหรื อคัดค้ านการตัดสินใจที่ไม่เป็ นธรรมหรื อไม่โปร่งใสของบริ ษัทซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทังก
้ ากับดูแลให้ บริ ษัทกาหนดและเปิ ดเผยนโยบายด้ านการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์สงู สุด
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โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็ นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
โดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ
บริ ษ ัท ที ่ไ ด้ ร ับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ทตามรายละเอี ยดในหัวข้ อการก ากับดูแลกิ จการ เรื่ องความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายและแนวทางของ
คณะกรรมการบริ ษัทเรื่ องความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทังทางด้
้
านทักษะวิชาชีพ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ตามทีป่ รากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ห ารกิ จ การให้ เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุดแก่ผ้ ูถื อ หุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึด ถื อ แนวปฏิ บัติ สาคัญ 4
ประการคือ
1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Duty of Obedience)
1.4 การเปิ ด เผยข้ อ มูล ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น อย่ า งถูก ต้ อ ง ครบถ้ วน โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และทัน เวลา (Duty of
Disclosure)
2. กาหนดวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีการทบทวนและอนุมตั ิเป็ นประจาทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถของบริ ษัทให้ แข่งขันได้ ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดาเนินงาน โดยกาหนดให้ มีการ
รายงานผล การดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมทังให้
้ นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานของธุรกิจ
โดยคานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ของบริ ษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรื อผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นการขัดแย้ งหรื อ
แข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษัท
6. จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษั ท มติคณะกรรมการบริ ษัท และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ อง
7. กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยง และกากับดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ผล รวมทังมี
้ การทบทวนและ
ประเมินระบบการจัดการความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ และเมื่อระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
8. กากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริ ษัทให้ อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ติดตาม
ให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของบริ ษัท พร้ อมทังก
้ ากับดูแลให้ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสีย่ งด้ านการทุจริ ตและการใช้ อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง รวมทังป้
้ องกันการกระทาผิดกฎหมาย
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10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
ใช้ สิทธิ ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้ รับข่าวสารอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และ
ทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทเคารพสิทธิ และปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียอื่นอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กากับดูแลให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของ
ผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียทุก ฝ่ ายอย่ างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
สามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้ โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกากับดูแลให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ นประจาทุกปี และมีระบบการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานเพื่อก่อให้ เกิดแรงจูงใจทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
13. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ น 2 แบบ
คื อประเมิ นการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการบริ ษั ทโดยรวม (As a Whole) ประเมิ นตนเองเป็ นรายบุคคล (SelfAssessment) รวมทังติ
้ ดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่ วมกันใน
คณะกรรมการบริ ษัท
14. ก ากับดูแลให้ มี กระบวนการสรรหาและเลื อกตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการบริ ษั ทอย่ างโปร่ งใส และมี การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริ ษัทที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมจะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัททราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องเข้ าอบรมหรื อเข้ าร่ วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการหรื อกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่คณะกรรมการบริ ษัทอาจขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หาก
เห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม
บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2561 ให้ ประธานกรรมการมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกับกรรมการบริ หาร และดูแลให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับ
ข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทสามารถตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม
2. เป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2.1 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่า งครบถ้ วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิง่ ที่จะต้ องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.4 กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่มีกรรมการบริ ษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการในกรณี
จาเป็ น
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3. เป็ นผู้นาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้ มีการตอบข้ อซักถามของผู้ถือ
หุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริ ษัท
5. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
ผู้จดั การและฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษัท
6. กากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7. กากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริ ษัทแต่ละ
คน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กากับดูแลให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม กรรมการบริ ษัทรายบุคคล
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้ าที่ และเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถของ
กรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการ
อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับของ
บริ ษัท ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกาหนดและทบทวน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการดาเนินงานแผนหลักในการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา นโยบายในการบริ หาร
ความเสี่ยงแผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานธุรกิจประจาปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาหนดเป้าหมายที่
ต้ องการของผลของการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และการ
ดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รวมทังนโยบายเกี
้
่ยวกับจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่าตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ
24 กาหนดองค์ประชุมขันต
้ ่าของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
(6
คนจาก 12 คน)
การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการบริ ษัทอย่างชัดเจนโดย
กรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการในระดับนโยบายขณะที่ฝ่าย
จัดการบริ ษัททาหน้ าที่บริ หารงานในด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกันโดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัทผ่านการพิจารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทยังเป็ นผู้กาหนดการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริ หารระดับสูง (Succession Plan) ด้ วย
ประธานกรรมการไม่ได้ เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานของบริ ษัทเพื่อให้ แบ่งแยกหน้ าที่
ระหว่างการกากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริ ษัทกับการบริ หารงานได้ อย่างชัดเจน
สาหรับฝ่ ายจัดการบริ ษัทได้ รับมอบหมายอานาจหน้ าที่ให้ ดาเนินงานภายใต้ นโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ รับผิดชอบผล
การด าเนิ น งานโดยรวมควบคุมค่าใช้ จ่ ายและงบลงทุน ตามขอบเขตที่ คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจาปี
ดาเนินการตามนโยบายด้ านบุคคลแก้ ไขปั ญหาหรื อความขัดแย้ งที่มีผลกระทบต่ อองค์กรและดารงไว้ ซึ่งการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
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วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษั ท ข้ อ 17 ได้ ก าหนดจ านวนปี ที่ ด ารงต าแหน่ งในแต่ ละวาระของกรรมการบริ ษั ทให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ก าหนดกล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจาปี ทุกครั ง้ ให้
กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัทที่จะต้ องออกจากตาแหน่งนันให้
้ พิจารณาจากกรรมการ
บริ ษัทที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 12 คนแต่ละคนจะดารง
ตาแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริ ษัทที่ออกไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งได้ มีการใช้
แนวทางปฏิบตั ินี ้สาหรับกรรมการอิสระด้ วย โดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี (3 วาระ)
หรื อหากได้ รับเลือกตังกลั
้ บเข้ าเป็ น กรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี ในปี ที่ครบรอบออกตาม
วาระครั ง้ ถัดไป จะมี การแจ้ งให้ ที่ ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี ท ราบพร้ อมความเห็ น ของคณะกรรมการเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้ วย
นโยบายการดารงตาแหน่ งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1.

2.

การกาหนดจานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริ ษัทจะไปดารงตาแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการกาหนดจานวนบริ ษั ทจดทะเบียนที่กรรมการบริ ษั ทจะไปด ารง
ตาแหน่งกรรมการไว้ ในคู่มือกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์สงู สุดในการที่กรรมการบริ ษัทสามารถ
อุทิศเวลาสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้ กรรมการบริ ษัทดารงตาแหน่งในบริ ษัทจด
ทะเบียนรวมไม่เกิน 5 แห่ง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกบริ ษัทของผู้บริ หาร
บริ ษัทได้ ใช้ นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกบริ ษัทของผู้บริ หารของเอสซีจี โดยกาหนดให้
กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทสามารถเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทในกลุม่ เอสซีจีหรื อใช้
เวลาของบริ ษัททางานในสถาบันภายนอกได้ ใน 3 กรณี ดังนี ้
(2.1) การเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึง่ ไม่ได้ ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็ น
การให้ ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
(2.2) การเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อประโยชน์สว่ นรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย หอการค้ าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
(2.3) การเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อการค้ าและไม่ขดั กับผลประโยชน์ของบริ ษัทและไม่
ใช้ เวลาอันจะเป็ นผลเสียแก่บริ ษัท

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิกรณีกรรมการผู้จดั การไปดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นหรื อ
สถาบันภายนอก โดยต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน และในกรณีของพนักงานระดับจัดการให้ เสนอขออนุมตั ติ าม
อานาจดาเนินการของบริ ษัท โดยให้ พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริ ษัทที่ม่งุ ให้ พนักงานทุ่มเทและตังใจท
้ างาน ตลอดจน
อุทิศเวลาการทางานให้ บริ ษัทอย่างเต็มที่ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามแนวจรรยาบรรณเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของ
บริ ษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ เป็ นหรื ออาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัททังนี
้ ้การ
พิจารณาอนุมตั ิให้ พนักงานเป็ นกรรมการหรื อใช้ เวลาของบริ ษัททางานให้ แก่ สถาบัน/บริ ษัทภายนอก เป็ นดุลยพินิจของ
บริ ษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นกรณี ๆ ไป
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน ดังนี ้
1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล *
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร *
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ *
กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
กรรมการตรวจสอบ
*เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ให้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทของตนโดยครบรอบ
ออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)
ให้ กรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและ
ระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้
เป็ นตามกฎหมายและข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
3. สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยง กระบวนการทางาน การควบคุม การกากับดูแล ด้ านการปฏิบตั ิงาน
และด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการรั กษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูล และระบบเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิผล สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการในการต่อต้ านคอร์ รัปชันสอดคล้ องตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิ ผล ได้ แก่ แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เริ่ มตังแต่
้ การส่งเสริ มและสร้ าง
ความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้ างระบบงานเชิ งป้องกัน การ
รายงานการกระทาความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัป
ชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ ว
5. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการควบคุม และติ ด ตามการปฏิ บัติ ง าน (Compliance) ตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
6. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO
2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับ
โดยทัว่ ไปและพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้
ตรวจสอบและประเมินแล้ ว เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณา
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7. สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุจริ ตและกาหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทังสอบทานกระบวนการภายใน
้
ของบริ ษัทเกี่ยวกับการแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรียน
8. สอบทานให้ มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้ แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น
9. พิ จ ารณาคัด เลือ ก เสนอแต่ง ตัง้ บุค คลซึ่ง มี ค วามเป็ น อิ สระเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท รวมทัง้ เสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและประเมินประสิทธิภาพการทางานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชีและจัด
ให้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
12. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพล ของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หรื อคัดเลือกผู้
ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้ บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทังให้
้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้
ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้
บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
13. สอบทานให้ กรรมการตรวจสอบมี การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี
14. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทังสายการ
้
บังคับบัญชาและสอบทานให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรี ยก สัง่ การให้ ฝ่ายจัดการ หัวหน้ า
หน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น
รวมทังแสวงหาความเห็
้
นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามคาสัง่ ของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียและบุคคลทัว่ ไป
3. คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีจานวน 3 คน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระรวมประธานคณะอนุกรรมการ
ด้ วย จานวน 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาลทัง้ หมด และ
กรรมการทุกคนไม่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิ สระ)
2. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิ สระ)
3. นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ให้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับ
การพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
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อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล(ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
ให้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
ด้ านการสรรหา
1. พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริ ษัทรวมทังการมี
้
ผลประโยชน์ขดั แย้ งที่อาจเกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้ อง
กับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท
3. รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ หลังมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
4. กาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และกาหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริ ษัทเพื่อแทน
กรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะด้ าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรื อ
กรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้ อบังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิปรับปรุงให้ เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่ในเรื่ องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านค่าตอบแทน
1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ
บริ ษัทแต่งตังซึ
้ ง่ รวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี ้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หาร (Management Incentive) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจาปี โดยให้
สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทและผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารเป็ นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควร ให้
ว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาเพื่อให้ คาแนะนาการดาเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ เพื่อกาหนดค่าตอบแทนก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ ้นค่าจ้ างการเปลี่ยนแปลงค่าจ้ างและผลตอบแทนเงินรางวัลประจาปี ของพนักงานจัดการ
ระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลีย่ นแปลงและแนวโน้ มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทรวมทัง้
ผู้บริ หารอย่างสม่าเสมอ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนชันน
้ าอื่น ๆ ที่มีการประกอบ
ธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้ บริ ษัท รักษาความเป็ นผู้นาในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจใน
การบริ หารงานให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
7. รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ หลังมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบ
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9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้ อบังคับ (Charter) ของการพิจารณาค่าตอบแทน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิปรับปรุงให้ เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
10. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านบรรษัทภิบาล
1. กาหนดขอบเขตและนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบตั ิด้านบรรษั ทภิบาลของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทังให้
้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการ
บริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทังติ
้ ดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะจัดการให้
เป็ นไปตามนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิ
ในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ มีการพิจารณาปรับปรุงให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และพิจารณา
ทบทวนเป็ นประจาทุกปี รวมทังติ
้ ดตามและสรุปผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเพื่อนาไปปรับปรุงประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานและเสริ มสร้ างความรู้ความสามารถของกรรมการบริ ษัท
5. รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ หลังมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องโครงสร้ าง หน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมทังแนว
้
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
7. จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็ นประจาทุกปี ทังแบบโดยรวม
้
ทังคณะ
้
(As a Whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment)
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่ในเรื่ องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีอานาจเรี ยกสัง่
การให้ ฝ่ายจัดการ หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่า
เกี่ยวข้ องจาเป็ น นอกจากนันในการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของข้ อบังคับฉบับนี ้ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลอาจขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี
ความจาเป็ นและเหมาะสมโดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจานวน 3 คน ดังนี ้
1. นายอารี ย์ ชวลิตชีวินกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการบริ หาร
3. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
กรรมการบริ หาร
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ หาร
ให้ กรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทของตนโดยครบรอบ
ออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ห ารมี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบในการบริ ห ารจัดการกิ จ การต่ าง ๆ ของบริ ษั ท ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย โดยให้ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริ ษัท มีอานาจดาเนินการภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท อานาจดาเนินการของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. ผู้บริหาร
ผู้บริ หาร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ประกอบด้ วยผู้บริ หารจานวน 5 คน ดังนี ้
1. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
กรรมการผู้จดั การ
2. นายนาพล มลิชยั
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
3. นายวิศาล โชติธรรมาพงศ์
ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
4. นางสาวจันทนา ลิม่ ระนางกูร
ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค
5. นางวรนันท์ โสดานิล
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
โครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท

6. เลขานุการบริษัท
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติแต่งตังนางวี
้
รนุช เศรษฐเมธีกลุ ดารงตาแหน่ง เลขานุการบริ ษัท เพื่อ
ทาหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ทัง้ นีบ้ ริ ษัทได้ แสดง
รายละเอียดข้ อมูลกรรมการ ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัทและเลขานุการบริ ษัท ในเอกสารแนบ 2
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 กาหนดให้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทเนื่องจากปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ในรูปแบบ
ของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้ รับผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นใดหรื อทรัพย์สินอื่นใดจาก
บริ ษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้ เป็ น
คราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท และได้ รับชดใช้ คืนซึง่ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่
ของกรรมการ
7. บุคลากร
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 บริ ษัทมีพนักงานทังหมด
้
4,521 คน ซึ่งเป็ นพนักงานที่รับโอนมาจากบริ ษัทย่อยทังห้
้ าหลังการ
ควบบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงาน ได้ แก่ เงิ นเดือน ค่าล่วงเวลา เงิ นช่วยเหลือค่าครองชีพ เงิน
ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น
ประเภท
สานักงาน
โรงงาน
รวม

จานวน (คน)
849
3,672
4,521
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9. การกากับดูแลกิจการ
การกากับดูแลกิจการของบริ ษัทประกอบด้ วย 6 หัวข้ อหลักคือ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
9.2 คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริ หารระดับสูง
9.4 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและ
9.6 การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่น ๆ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทดาเนินธุรกิ จด้ วยความรั บผิดชอบ โปร่ งใส และเป็ นธรรมโดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ ซึ่งได้ ถือปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมา
ภายใต้ กรอบของจรรยาบรรณบริ ษัทและบนพื ้นฐานแห่งประโยชน์สขุ อย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยมีกรรมการบริ ษัทเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
บริ ษัทมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้ เป็ นแบบอย่างด้ านบรรษัทภิบาล โดยได้ กาหนดไว้ ในวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
บริ ษัท ด้ วยเชื่อมัน่ ว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็ นระบบบริ หารจัดการที่ก่อให้ เกิดความเป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถสร้ าง
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงการสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย และสนันสนุนส่งเสริ ม
ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยได้ กาหนด “นโยบายเพื่อความยัง่ ยืน” รวมทังได้
้ ยึดถือและ
ปฏิ บัติ ตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยื น ของเอสซีจี ตามที่ ป รากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยื น (Sustainable
Development Report) ของเอสซีจีด้วย
บริ ษัทถื อว่านโยบายบรรษั ท ภิบาลเป็ น ส่วนหนึ่ง ของนโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัท โดยมีค ณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทาหน้ าที่กากับดูแลด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัททังการก
้
าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริ ษัทและ
เอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสม
กับการดาเนินธุรกิจและสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทางด้ านบรรษัทภิบาลทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากลเป็ นประจาทุกปี
โดยกาหนดให้ เรื่ องบรรษัทภิบาลเป็ นวาระหลักวาระหนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท
บริ ษั ทยึดมั่นและปฏิ บัติ ตามหลักการก ากับดูแลกิ จการที่ ดี มาอย่างต่อเนื่องทัง้ ที่ เป็ นหลักเกณฑ์ การก ากั บดูแลกิ จการ
ภายในประเทศ เช่น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรั บบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 หรื อ
Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย
ความร่วมมือของคณะทางานเพื่อการพัฒนาความยัง่ ยืนของบริ ษัทจดทะเบียน รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ตามโครงการสารวจการ
กากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการบริ หารคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิให้ บริ ษัทมีการกาหนดนโยบาย รวมถึง
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นาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ สาหรับหลักเกณฑ์ ในเรื่ องใดที่ยงั ไม่ได้ มีการกาหนดเป็ นนโยบายหรื อยังไม่ได้ นามาปฏิบตั ิ
ฝ่ ายจัดการจะรายงานให้ คณะกรรมการบริ หารคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษั ทภิบาลและคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัททราบเพื่อพิจารณาทบทวนเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ตามที่เห็นเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็ นแนวทางการบริ หารองค์กรที่เป็ นที่ยอมรั บในระดับสากลและเป็ นเรื่ องที่
สอดคล้ องกับคู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ของบริ ษัทซึง่ ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2561 ซึ่งสอดคล้ องกับคู่มือจรรยาบรรณของเอสซีจีฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ซึ่งคู่มือฉบับปั จจุบนั นี ้ยังคง
รวบรวมองค์ความรู้ และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการองค์กรที่ได้ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบตั ิสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนพิสจู น์ให้ เห็นและเป็ นที่ ยอมรับแล้ วว่าแนว
ปฏิบตั ิดงั กล่าวนันสอดคล้
้
องและบรรลุผลได้ ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาลนอกจากนี ้ยัง
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทังด้
้ านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้ อมของสังคม
โลกที่พยายามกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการองค์กรที่เป็ นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อ
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยอ้ างอิงตามแนวทางการกากับ ดูแลกิจการทีด่ ี
ตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และ IOD นอกจากนีใ้ นคู่มือดังกล่าวยังมีการระบุความหมายและความสาคัญของ
จรรยาบรรณ ผลของการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ กระบวนการดาเนินการเมื่อพบการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณการอธิ บาย
โครงร่างเนื ้อหาในส่วนที่เป็ นแนวปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณว่าประกอบด้ วยชื่อเรื่ อง หลักการ แนวปฏิบตั ิ ตัวอย่าง และนิยาม
ศัพท์ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องนัน้ ๆ ให้ สอื่ ความหมายได้ ชดั เจนขึ ้น และสอดคล้ องกับข้ อกฎหมาย นโยบายบริ ษัท แนวปฏิบตั ิของ
สากล และสถานการณ์ปัจจุบนั ด้ วย
นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทข้ างต้ นยังได้ มีมติอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม
2561 เป็ นต้ นมารวมทังมี
้ มติกาหนด ทบทวน และปรับปรุ งกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับขอบเขต
หน้ าที่ในปั จจุบนั กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังแนวปฏิ
้
บตั ิที่ดีตา่ ง ๆ ซึ่งได้ ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี และเผยแพร่
ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.scgceramics.com) ด้ วยแล้ ว
ทังนี
้ ้ฝ่ ายจัดการได้ พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ วเห็นว่าการเปิ ดเผยเรื่ องหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทในปี
2561 ตาม CG Principles 2555 ที่ประกอบด้ วย 5 หมวดหลักเช่นเดียวกับปี ที่ผ่านมามีความเหมาะสมและเพียงพออีกทังยั
้ ง
แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าบริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ที่ประกอบด้ วย 8 หมวดหลักต่อไปนี ้อย่าง
ครบถ้ วนด้ วย
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิ จการที่ เป็ นไปเพื่ อความยั่งยื น(Define Objectives and
Central Ideas)
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร (CEO and People Management)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรั บผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Operations)
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
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หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล(Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มและการสื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น(Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
1) สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริ ม และอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย ทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบันได้ ใช้ สิทธิต่าง ๆ ทังในฐานะนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้ าของบริ ษัทด้ วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็ นที่
ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยให้ สิทธิในการซื ้อขายโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็ นอิสระการได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจาก
บริ ษัทการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็ นอิสระและการร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัทเช่นการเลือกตัง้
กรรมการการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญ ชี การอนุมัติ ค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัท และการอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญและ
มีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัททังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจานวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมี
สิทธิออกเสียงหนึง่ เสียงและไม่มีห้ นุ ใดมีสทิ ธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ข้ างต้ นแล้ วบริ ษัทยังได้ ดาเนินการในเรื่ องอื่น ๆ ที่เป็ นการส่งเสริ มและอานวยความ
สะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนี ้
1. ให้ ข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเกี่ ยวกับการดาเนินธุรกิ จอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดย
เปิ ดเผยข้ อมูลนันผ่
้ านทังทางเว็
้
บไซต์ของบริ ษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับข้ อมูลที่ชดั เจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัท
จะเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกาหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ เป็ นเรื่ อง ๆ อย่างชัดเจน โดย
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์
ของบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุม
สาหรั บหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีรายละเอียดข้ อมูลของแต่ละวาระ พร้ อมคาชี แ้ จงเหตุผล
ประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการโดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือนัดประชุมพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เช่น แบบ
การลงทะเบียนเอกสารและหลักฐานที่ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิ ธี การมอบฉันทะ การ
ลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้ างต้ นให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 14
วัน
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใด ๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ที่บริ ษัท
จะจัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็ นรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้
ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด โดยบริ ษัทจะแนบเอกสารและหลักฐานที่ ผ้ เู ข้ าร่ วม
ประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
พร้ อมทังมี
้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทกาหนดให้ เป็ น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็ นกรรมการอิสระที่ไม่
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มีสว่ นได้ เสียในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการไว้
้
ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือ
มอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทได้ ทงฉบั
ั ้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามเพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมในแต่ล ะวาระหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ที่สาคัญของ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่อไปนี ้
- ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท์ 02-586-5474
- โทรสาร
02-586-4835
- เว็บไซต์
www.scgceramics.com
- อีเมล
cotto_ir@scg.com
5. บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้ าร่ วมประชุมผู้
ถือหุ้น โดยจะดาเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ณ สถานที่ที่สามารถเดินทางได้ สะดวก เพื่ออานวย
ความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าประชุมได้ มากขึ ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
ภายในห้ องประชุมเดียวกันซึง่ จะทาให้ การประชุมดาเนินไปอย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ
6. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการลงทะเบียนโดยใช้ ระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายที่ได้ จัดพิมพ์ ไว้ บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับความสะดวกในการ
ประชุมและทาให้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยนเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ให้ มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับ
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมแทน และจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะไว้ บริ การให้ แก่
ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมทังมี
้ เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน
โดยบริ ษัทได้ เปิ ดรับลงทะเบียนการเข้ าร่วมประชุมก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
7. ก่ อ นเริ่ ม การประชุม เลขานุก ารคณะกรรมการและเลขานุก ารบริ ษัท ได้ ชีแ้ จงรายละเอี ย ดวิ ธีก ารออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้ งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
8.1 กาหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือโดยให้ นบั หนึ่งหุ้น
เท่ากับหนึง่ เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ
8.2 บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการใช้ บตั รยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้ องมีการลงมติ เพื่อความโปร่ งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
เสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ และเจ้ าหน้ าที่จะบันทึกคะแนน
เสียงโดยการสแกนบาร์ โค้ ดที่บัตรยืนยัน การลงคะแนน พร้ อมทัง้ เก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยให้
ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่
เห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทังหมดภายหลั
้
งเสร็ จสิ ้นการประชุม
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ บริ ษัทจะดาเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
8.3 สาหรั บ รายละเอี ยดผลการนับ คะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบได้
ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรื อหากบางวาระต้ องใช้ เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ
ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ ที่ประชุมดาเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่าง
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ต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผล
การนับคะแนนทันที
9. บริ ษัทได้ จัดให้ มีตวั แทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการ
ประชุม รวมทังมี
้ ตวั แทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเข้ าร่ วมสังเกตการณ์ และได้ เชิญ
ชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีอีกด้ วย
10. บริ ษั ทให้ สิทธิ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นที่ เข้ าประชุมภายหลังจากประธานในที่ ประชุมเปิ ดการประชุมแล้ วสามารถออกเสี ยง
ลงคะแนนได้ ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ มีการลงมติและนับเป็ นองค์ประชุมตังแต่
้ วาระที่ได้ เข้ า
ประชุมเป็ นต้ นไปจึงอาจทาให้ มีผ้ อู อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้ อเสนอแนะหรื อซักถาม
ในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลและรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอทังนี
้ ้ในวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นมี ข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมบุคลากรที่เกี่ยวข้ องเป็ น
ผู้ให้ คาตอบภายใต้ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย
12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้ มีการลงคะแนนเสียงด้ วยวิธีลบั ได้ หากมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อย
กว่าห้ าคนร้ องขอและที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากให้ ลงคะแนนด้ วยวิธีลบั
13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอดีต ที่ประชุมได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามลาดับในระเบียบวาระที่ได้ กาหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุมที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลาดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี ้
ภายหลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้ วนแล้ ว ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่ องที่มีความสนใจก่อนปิ ดประชุม
14. บริ ษัทได้ เปิ ดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
15. บริ ษั ท จะมี ก ารบัน ทึกรายงานการประชุม อย่า งครบถ้ วน ประกอบด้ ว ยข้ อ มูลที่ สาคัญ ต่าง ๆ ได้ แ ก่ รายชื่ อ
กรรมการบริ ษั ท และฝ่ ายจัดการที่ เ ข้ า ร่ วมประชุม ขัน้ ตอนและวิ ธี การลงคะแนนเสียง มติ ที่ ป ระชุม ผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึง คาถาม คาชี ้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม โดยระบุชื่อ
นามสกุล และประเภทของผู้ถือหุ้น (มาประชุม ด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ) ที่ซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมตามที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ และจัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แล้ วเสร็ จภายใน
14 วันนับแต่วันประชุม และได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย
16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ หารจะพิจารณาคาถามและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่
รวบรวมได้ จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อกาหนดแนวทางดาเนินการที่เหมาะสม รวมทังปรั
้ บปรุง
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ตอ่ ไปให้ ดียิ่งขึ ้น
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2) การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทตระหนักถึงหน้ าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ ได้ รับสิทธิและการ
ปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้ จริ ง เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่ อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการล่ วงหน้ าก่ อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์และขันตอนในการให้
้
สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ เผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมทังเว็
้ บไซต์ ของบริ ษัทด้ วย โดยผู้ถือหุ้นต้ องกรอกแบบฟอร์ มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ
แบบฟอร์ มเสนอชื่อกรรมการที่สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท และส่งแบบฟอร์ มและเอกสารทังหมดถึ
้
ง
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัทที่ “เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800”ตาม
หลักเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1.1 หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม
1.1.1 ผู้มีสิทธิเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
ห้ าของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท (ไม่น้อยกว่า 298,131,062 หุ้น)
1.1.2 การดาเนินการ หากเรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ามีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ ต่อ
บริ ษัทก็จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็ นวาระการประชุมบริ ษัทจะแจ้ งในหนังสือ
นัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่เสนอ
โดยผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทราบ
1.2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับ
บุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของบริ ษัท หลังจากนันจะได้
้
เสนอคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ”
ทัง้ นี ้ หากในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าว คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาเรื่ องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของบริ ษัท และได้ นาเสนอคณะกรรมการสรร
หาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก่อน
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
2. การกาหนดให้ ผ้ ถู อื หุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองใช้ สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระที่บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หรื อบุคคลใด ๆ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน
ตนเองได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด ซึ่งบริ ษัทได้ จดั ส่ง
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่ วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียนไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ มีการส่งทางไปรษณีย์ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่ เอกสารดังกล่าวทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษบนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน
3. การมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้มีหน้ าที่ดูแลประโยชน์ ของบริษัทและผู้ถอื หุ้น
กรรมการอิสระเป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทจึงตระหนักถึงความสาคัญในการทาหน้ าที่
ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น หรื อคัดค้ านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นบริ ษัทจึงจัดให้ มีช่องทางสาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนมายัง
กรรมการอิสระผ่านอีเมล cottoind@scg.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็ นผู้พิจารณาดาเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละ
เรื่ องเช่นการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมหรื อกรณีเป็ นข้ อเสนอแนะที่กรรมการอิสระ
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่มีผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวมหรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณากาหนดเป็ นวาระการ
ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นซึง่ ที่ผา่ นมายังไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนใด ๆ
4. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญในเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อข้ อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนด
มาตรการการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ชดั เจนเพื่อเป็ น
แนวปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง หมายถึง คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ห าร ฝ่ ายจัด การและ
พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวโดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิแผนงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(CG Roadmap) ของบริ ษัทและกาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดระยะเวลาห้ ามคณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการและ
พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลงบการเงินฯลฯ ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท (Blackout Period) ซึง่ สอดคล้ อง
กับแนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล (รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้ องไม่ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการ
เปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
นอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูล (รวมทังคู
้ ่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต้ องไม่ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับ
แต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ส่ าธารณะทังหมดแล้
้
ว
โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริ ษัทจะส่งจดหมายแจ้ งให้ กรรมการบริ ษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนระยะเวลา Blackout
Period
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กรรมการและผู้บริ หารตามนิยามของก.ล.ต. (“ผู้บริ หารระดับสูง”) จะต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
เมื่อได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทเป็ นครัง้ แรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ
ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน ท าการนับ จากวัน ที่ ด ารงต าแหน่ ง และรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษัทเมื่อมีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทาการ
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแจ้ งให้ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัททราบอย่างน้ อย
ล่วงหน้ า 1 วันก่อนทาการซื ้อขายด้ วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะติดตามผลการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวโดยกาหนดให้ มีการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครัง้ และเปิ ดเผยข้ อมูล
จานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้ นปี สิ ้นปี และที่มีการซื ้อขายระหว่างปี ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ทังทางตรง
้
และทางอ้ อมไว้ ในรายงานประจาปี
5. การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการจัดการเกี่ ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของผู้เกี่ ยวข้ อง ซึ่ง
หมายถึ งคณะกรรมการบริ ษั ท ฝ่ ายจัดการและพนักงานบริ ษั ท อย่ างรอบคอบ เป็ นธรรม และโปร่ งใส โดย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ในเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนี ้
กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ซึง่ เป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เมื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
หรื อผู้บริ หารระดับสูงเป็ นครัง้ แรก และรายงานทุกครัง้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการมีส่วนได้ เสีย รวมถึง
รายงานเป็ นประจาทุกสิ ้นปี
ทังนี
้ ้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัทจะต้ องจัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียดังกล่าวให้ แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงาน
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้ ข้อมูลดังกล่าวใน
การตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
มีการเปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นในกิจการที่มีอานาจควบคุมร่วมกัน และบริ ษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่
มีอานาจเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่าบริ ษัทมีโครงสร้ างการถือหุ้นที่ชดั เจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ กบั ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ จึงไม่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หากกรรมการบริ ษัทคนหนึ่งคนใดมีสว่ นได้ เสียกับผลประโยชน์ในเรื่ องที่กาลังมีการ
พิจารณากรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องนัน้ โดยอาจไม่เข้ าร่ วมประชุม
หรื องดออกเสียง เพื่อให้ การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นอย่างแท้ จริ ง
ในกรณีที่มีการอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้ องอนุมตั ิโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียเป็ น
พิเศษจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
การควบรวมบริ ษัทย่อยของเอสซีจีที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกในประเทศไทยหลาย
บริ ษัทด้ วยกัน จะสามารถลดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทย่อยที่ประกอบผลิตและจาหน่าย
กระเบื ้องเซรามิกในประเทศไทยดังกล่าว (ยกเว้ น บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด (“SSC”) ซึง่ ภายหลังการควบ
บริ ษั ท จะมี ส ถานะเป็ น บริ ษัท ย่อ ยของบริ ษัท ) ในส่ว นของธุร กิ จผลิต และจ าหน่ายกระเบื อ้ งเซรามิกใน
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ต่างประเทศเอสซีจีมีบริ ษัทย่อยซึ่งดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายกระเบื ้องเซรามิกในต่างประเทศ ได้ แก่
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุ บนั การประกอบธุรกิจ
ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยในต่างประเทศของเอสซีจีไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ กล่าวคือ บริ ษัท มีสดั ส่วนการส่งออกสินค้ าไปยังประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนที่ต่า โดยในปี พ.ศ. 2560 สัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศดังกล่าวคิดเป็ นร้ อย
ละ 2.8 ร้ อยละ 0.3 และร้ อยละ 1.3 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัทตามลาดับ โดยที่บริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศของเอสซีจีมีรายได้ มาจากการจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศเป็ นหลัก โดยในปี พ.ศ. 2560
บริ ษัทย่อยในต่างประเทศของเอสซีจีในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซียมี
สัดส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศในสัดส่วนเพียงร้ อยละ 0.0 ร้ อยละ 6.2 และร้ อยละ 3.8 ของรายได้ รวม
ในปี ตามลาดับ
อีกทัง้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยในต่างประเทศของเอสซีจีดาเนินการตามนโยบายนาเข้ าและจัดจาหน่ายสินค้ า
ในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยการนาเข้ า
สินค้ าจากต่างประเทศเพื่อจาหน่ายในประเทศไทยจะดาเนินการผ่านบริ ษัท โดยบริ ษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
ในต่างประเทศดังกล่าว จะไม่สามารถนาสินค้ าเข้ ามาขายหรื อทาการตลาดในประเทศไทยได้ โดยตรงซึง่ เป็ น
หลักการเดียวกันที่เอสซีจีใช้ กบั บริ ษัทย่อยในกลุม่ ที่จะส่งสินค้ าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ
สาหรับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัท บริ ษัทได้ รับมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับการ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของ TGCI ที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในเบื ้องต้ นมาปรับใช้ กบั บริ ษัททังหมด
้
รวมถึงจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 (และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ และประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อยอืน่
ของเอสซีจีที่ประกอบธุรกิจมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันในต่างประเทศ โดยบริ ษัท และเอสซีจีดาเนินธุรกิจภายใต้
หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี (SCG Code of Conduct) โดยกาหนดหลักการ และแนว
ปฏิบตั ิของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีสว่ นได้ เสีย ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิที่จะไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน ผู้ ถือหุ้นที่มีอานาจตัดสินใจ
กรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกันกับธุรกิจของเอสซีจีแนวปฏิบตั ิที่จะ
ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้ อมูล หรื อสิ่งที่ตนหรื อผู้อื่นรู้ เนื่องมาจากตาแหน่งหน้ าที่การงานและความ
รับผิดชอบ และการป้องกันการใช้ ข้อมูล ภายในโดยมิชอบโดยมีบทกาหนดโทษชัดเจน และการจัดการกับ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้ องอย่างรอบครอบ เป็ นธรรม และโปร่งใส นอกจากนี เ้ อสซีจียงั ส่ง
ตัวแทนของเอสซีจีเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทย่อยในต่างประเทศของเอสซีจีเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
บริ ษัทดังกล่าวจะบริ หารจัดการตามนโยบายหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี(SCG Code of
Conduct) ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดโอกาสที่อาจจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัท
ย่อยอื่นของเอสซีจี กรรมการที่ดารงตาแหน่งในบริ ษัท จะมีหน้ าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้ าที่ของกรรมการ
(Fiduciary Duty) ภายใต้ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) จึงมั่นใจได้ ว่า
กรรมการดังกล่าวจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
หน้ าที่ 64

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
3) บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทมีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดาเนินธุรกิจโดยยึด
หลักการสร้ า งคุณ ค่า ร่ ว มกัน ระหว่า งองค์ก รและผู้มีสว่ นได้ เ สีย ทุก ฝ่ า ยเพื ่อ ประโยชน์ร่ ว มกัน อย่า งยัง่ ยืน โดยมี
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กากับดูแลให้ มีการดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด และตามที่ได้ กาหนดไว้ เป็ นแนวทางใน
หลักบรรษัทภิบาล แนวปฏิบตั ิการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน จรรยาบรรณบริ ษัท และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงดูแลให้
มัน่ ใจได้ วา่ สิทธิดงั กล่าวได้ รับความคุ้มครองและได้ รับการปฏิบตั ิด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
เมื่อผู้มีสว่ นได้ เสียได้ เข้ ามามีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจมากขึ ้น คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการ
ปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Engagement Policy) ของเอสซีจี ซึ่งกาหนดเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึ ้นในปี
2553 เพื่อให้ พนักงานมีแนวทางที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว พร้ อมทังค
้ านึงถึง
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียอื่น ๆ ของบริ ษัท รวมทังนโยบายและแนวปฏิ
้
บตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุม่ ของเอสซีจีซึ่ง
กาหนดขึ ้นในปี 2554 เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ว่าการปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ จะเป็ นไปอย่างครบถ้ วน เหมาะสม
และเป็ นธรรมเพื่อให้ พนักงานมีแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ที่ชดั เจนมากขึ ้น
ทังนี
้ ้สามารถสรุปแนวทางการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
1) ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้ าของบริ ษัท จึงกาหนดให้ คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทัง้
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าที่ต้องดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริ ษัท เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดและเพิ่มมูลค่าให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาว
บริ ษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้ าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทังสิ
้ ทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่กาหนด
ไว้ ตามกฎหมายข้ อบังคับบริ ษัท และตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ
หุ้น การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้
ถื อหุ้นการเลือกตัง้ กรรมการ สิทธิ ที่จะได้ รับผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม รวมถึงสิทธิ แก่ผ้ ูถือหุ้นในการเสนอแนะ
ข้ อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยข้ อคิดเห็นทุกข้ อจะได้ รั บการรวบรวม
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
นอกเหนือจากสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่าง ๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังดาเนินการในเรื่ องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็ นการส่งเสริ มและ
อานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ เปิ ดเผยสิทธิที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับไว้ ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
และหมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังได้ ให้ ความสาคัญเรื่ องการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเช่น การจัดกิจกรรมผู้
ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมและความพร้ อมของสถานที่ โดยคานึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็ นหลักโดยในปี ที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวบริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือเชิ ญเข้ าร่ วม
กิจกรรมพร้ อมทังจดหมายตอบรั
้
บไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความประสงค์ในการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ ให้ ความสนใจและสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยบริ ษัทได้ ทาการสุม่ คัดเลือกผู้มีสทิ ธิเข้ าร่วมกิจกรรมในแต่ละครัง้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ าร่วมกิจกรรมทัง้
บนเว็บไซต์บริ ษัทและแจ้ งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วย
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2) พนักงาน
ด้ านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
เช่นเดียวกับเอสซีจี บริ ษัทมีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้
มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณบริ ษัท ทังนี
้ ้ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
นัน้ ได้ มีการปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับจรรยาบรรณเอสซีจี เรื่ องสิทธิ มนุษยชนและแรงงาน ซึ่งได้ ยึดถื อปฏิบัติตาม
กฎหมายของแต่ ละประเทศ การปฏิ บัติ ต ามหลัก สากลว่ า ด้ วยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration
of Human Rights: UNUDHR) ข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC)
ซึง่ เอสซีจีได้ เข้ าร่วมสนับสนุนและปฏิบตั ิตามมาตังแต่
้ ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้ วยหลักการและสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการ
ท างานขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (The InternationalLabor Organization (ILO) Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work) และข้ อกาหนดสากลอื่น ๆ ด้ านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสญ
ั ญา
ที่มีพนั ธกรณีจะต้ องปฏิบตั ิตาม
ด้ านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในสถานที่ทางาน และการรักษาสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝั งจิตสานึกใน
เรื่ องดังกล่าวให้ พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในนโยบายบริ ษัท เพื่อ
การยัง่ ยืนและจรรยาบรรณบริ ษัทและเอสซีจี รวมทังกฎหมาย
้
มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตั ิ และข้ อตกลงในระดับ
สากล
สาหรับด้ านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญเสมอมาโดยถือว่าเป็ น
อีกหนึ่งความเสี่ยงขององค์กร จึงทาให้ มีการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่การกาหนดไว้ ใน
จรรยาบรรณบริ ษัท การกาหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ทกุ หน่วยงานมี
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยมุง่ หวังที่จะสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ เกิดขึ ้น
บริ ษัทมีนโยบายรวมถึงแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างชัดเจน ซึ่งพนักงานจะต้ องปฏิบตั ิตามอย่าง
เคร่ งครัด นอกจากนี ้พนักงานยังได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อสร้ างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางาน และ
สาหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนันจะได้
้
เรี ยนรู้ ถึงหลักการประเมินความเสีย่ ง การป้องกัน การควบคุม และ
การปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยมีรายละเอียดการปฏิบตั ิและสถิติต่าง ๆ ด้ านความปลอดภัยนอกจากนี ้ยังมีการ
ปลูกฝั งให้ พนักงานเห็นถึงความสาคัญ ของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมและการปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมผ่านการให้ ความรู้และอบรมพนักงานในเรื่ องสิง่ แวดล้ อมในหลักสูตรต่าง ๆ โดยจัดให้ เป็ นหัวข้ อสาคัญ
ในหลักสูตร พื ้นฐานสาหรับพนักงาน เช่น หลักสูตร SCG Ready Together และจัดให้ มีการอบรมเป็ นหลักสูตร
ภาคบังคับสาหรับพนักงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงานหรื อควบคุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ
เช่น การอบรมหลักสูตร BBS เพื่อสร้ างพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย (Behavior Based Safety), Tag Out Lock
Out, การขับขี่รถฟอร์ คลิพท์อย่างปลอดภัย, การป้องกันอันตรายจากการทางานในที่อบั อากาศ, การทางานบนที่สงู ,
การระงับอัคคีภยั ,การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น, ปลูกจิตสานึกด้ านความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อมและพลังงานรวมทัง้
หลัก สูต ร ISO14001, SHE Law & Regulations, Volatile Organic Carbons (VOCs) Inventory, Job Impact
Community Analysis (JICA) เป็ นต้ น
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ด้ านการดูแลพนักงาน
การบริ หารค่าตอบแทน
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ ในอุตสาหกรรม
หรื อธุรกิจ โดยยึดถือหลักความเป็ นธรรมทังภายในและภายนอกตามแนวทางของเอสซี
้
จี ซึ่งการสร้ างความเป็ น
ธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบภายในนัน้ จะมุ่งเน้ นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสาคัญหรื อค่าของงาน มีการกาหนด
โครงสร้ างค่าจ้ างของแต่ละระดับตาแหน่งงานอย่างเหมาะสม พนักงานจะได้ ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็ น
ธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานและระดับตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ และสาหรับการสร้ างความเป็ น
ธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับภายนอกนัน้ จะมุ่งเน้ นเรื่ องการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตรา
เงิ นเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริ โภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีการสารวจการจ่ า ย
ค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก อีกทังยั
้ งมีการกาหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่
สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสันนั
้ น้
จะพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละปี เช่น การสร้ างยอดขาย กาไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนใน
ระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานเชิงเปรี ยบเทียบของบริ ษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของ
กาไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดาเนินงานโดยรวม และการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพในการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
การจัดสวัสดิการ
บริ ษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ พนักงานอย่างเหมาะสมโดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมในทุกด้ าน
ตังแต่
้ สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน เช่น เบี ้ยเลี ้ยง ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ที่พกั เครื่ องแบบ สวัสดิการด้ าน
สุขภาพ เช่น การให้ ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจาปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ และ
สวัสดิการ เพื่อการช่วยเหลือพนักงานในกรณีตา่ ง ๆ เช่น การประกันอุบตั ิเหตุ เงินยืม เงินทดแทน เป็ นต้ น
การดูแลพนักงานในระยะยาว
บริ ษัทมีนโยบายและมุ่งมัน่ ในการดูแลพนักงานในระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ จัดให้ มีเงินกองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพซึง่ ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พนักงานที่เป็ นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้ างพนักงาน และ
บริ ษัทจะจ่ายสมทบเป็ นรายเดือนเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน
นอกจากนี ย้ ัง ได้ ส่ง เสริ ม เรื่ อ งการดูแ ลพนัก งานในระยะยาวอื่ น ๆ เช่ น การช่ วยเหลือค่ารั กษาพยาบาลหลัง
เกษี ยณอายุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัท กาหนด การจัดทาโครงการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับพนักงานก่อน
เกษี ยณอายุ ทังในด้
้ านสุขภาพ การบริ หารการเงินและการลงทุน การส่งเสริ มอาชีพ การจัดตังชมรมพนั
้
กงานต่าง ๆ
เป็ นต้ น
ด้ านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
บริ ษัทเชื่อมัน่ ในคุณค่าของคนและมุ่งมัน่ ในความเป็ นเลิศ จึงมุ่งมัน่ ลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่ดีที่สดุ
ให้ พนักงานทุกคน และมุ่งมัน่ พัฒนาให้ พนักงานทุกคนเป็ นทังคนเก่
้
งคนดี ร่ วมสร้ างความสามารถในการแข่งขัน
และความเจริ ญ เติ บ โตให้ บ ริ ษั ท อย่า งยั่ง ยื น เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นรู้ ของพนัก งานบริ ษั ท ตอบโจทย์ ธุ ร กิ จ และมี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้นบริ ษัทได้ ปรับเปลี่ยนเรื่ องการเรี ยนรู้ ของพนักงานในหลายด้ านตังแต่
้ โครงสร้ างการเรี ยนรู้
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และระบบการบริ หารจัดการให้ สอดคล้ องกับเอสซีจี โดยได้ กาหนดโครงสร้ างการเรี ยนรู้ (Learning Architecture) ที่
นาเอาสมรรถนะตามบทบาทหน้ าที่ (Role Based Competency) มาใช้ กบั ทุกตาแหน่งงาน เพื่อให้ พนักงานทราบถึง
บทบาทหน้ าที่ของตนเองตามมาตรฐานการทางานที่บริ ษัทคาดหวัง (Performance Standard) โดยพนักงานทุก
คนตัง้ แต่พ นักงานใหม่จะมีก ลุ่มของสมรรถนะของแต่ละบุค คล (Competency Profile) ซึ่ง ประกอบไปด้ วย
สมรรถนะทังหมด
้
3 กลุม่ ได้ แก่ด้านวิชาชีพ เช่น Sales, HR, Supply Chain หรื อ R&D ด้ านเทคนิคการปฏิบตั กิ าร
โดยหากพนักงานได้ รับการเลื่อนตาแหน่งขึ ้นสู่บทบาทที่ เป็ นผู้นาซึ่งต้ องมีผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา พนักงานคนนันก็
้
จะต้ องมีสมรรถนะในด้ านภาวะผู้นาเพิ่ม เข้ ามาด้ วย โดยในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะจัดให้ มีการ
ประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้ าที่ (Competency Assessment) และจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan: IDP) ของพนัก งานทุก คน เพื่ อ ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาและผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชาร่ ว มกัน ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะร่ วมกันเพื่อตอบโจทย์ทงด้
ั ้ านธุรกิจและความเจริ ญก้ าวหน้ าใน
ด้ านอาชีพของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ซึง่ พนักงานทุกคนจะต้ องได้ รับการพัฒนาทังสมรรถนะตามแต่
้
ละวิชาชีพและ
สมรรถนะตามความรู้ ด้ านเทคนิคของแต่ละธุรกิจที่ตนเองยังขาดอยู่ ผ่านการพัฒนาตามรู ปแบบ 70:20:10 ที่ไม่ได้
มุ่งเน้ นเฉพาะการเรี ยนในห้ องเรี ยนเท่านัน้ แต่ยงั เน้ นการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ และการลงมือทา รวมไปถึงการ
เรี ยนรู้จากบุคคลอื่น และหากพนักงานคนใดมีบทบาทของการเป็ นผู้นาก็จะต้ องมีการประเมินและพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้นาโดยเฉพาะเพิ่มเติมเช่นกัน
บริ ษัทได้ กาหนดให้ พนักงานทุกคนทุกระดับมีโอกาสได้ รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรี ยมพร้ อมต่อการ
เติบโตของตนเองและบริ ษัทอย่างยัง่ ยืนตังแต่
้ วนั แรกของการเป็ นพนักงาน โดยพนักงานใหม่ทกุ คนเข้ าร่ วม Warm
Welcome Program ซึ่งมุ่งเน้ นให้ พนักงานรู้ จกั บริ ษัทในแง่มมุ ต่าง ๆ ผ่านมุมมองของผู้บริ หารระดับสูง หลังจาก
นันพนั
้ กงานใหม่ทกุ คนก็จะต้ องเข้ าร่ วมหลักสูตร SCG Ready Together เพื่อปลูกฝั งวิถีการทางาน เรี ยนรู้ ธุรกิจ
สร้ างเครื อข่าย รวมถึงเน้ นย ้าและสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมด้ วย ทังนี
้ ้ในหลักสูตรดังกล่าวได้
เริ่ ม นาระบบ e-learning เข้ ามาใช้ ในการเรี ยนการสอนบางส่วน เพื่อช่วยให้ พนักงานใหม่ทกุ คนสามารถเรี ยนรู้ได้
ทุกที่และทุกเวลาอีกด้ วย
นอกจากนี ้ หากพนักงานได้ ปรับเปลี่ยนบทบาทด้ านความเป็ นผู้นาไปสูร่ ะดับที่สงู ขึ ้นในแต่ละขัน้ ได้ มีการเตรี ยม
ความพร้ อมให้ พนักงานเพื่อให้ ร้ ู และเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ รวมทังความคาดหวั
้
งในบทบาทใหม่ โดยได้ กาหนด
Onboarding Program ซึ่งเป็ นกระบวนการ Structured Dialogue เพื่อกาหนดความคาดหวังในบทบาทใหม่ในแต่
ละระดับตัง้ แต่ First Line Manager ไปจนถึง Enterprise Leader ระหว่างผู้บังคับบัญชากับตัวพนักงานที่ปรั บสู่
ระดับความเป็ นผู้นาที่สูงขึน้ นอกจากนี ้ ยังได้ จัดทา New to Role และ Assigned Programs ซึ่งเป็ นหลักสูตร
พัฒนาพนักงานตามสมรรถนะด้ านภาวะผู้นา เช่น หลักสูตร Management Development Program (MDP)
และหลักสูตร Management Acceleration Program (MAP) ที่ได้ จัดทาร่ วมกับมหาวิทยาลัยชันน
้ าของโลกคือ
Duke Corporate Education ซึ่งเป็ นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะตามสมรรถนะที่จ าเป็ นในการเป็ น
ผู้นาในระดับต่าง ๆ รวมทังเป็
้ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั ผู้บงั คับบัญชา ซึง่ ถือว่าเป็ นกาลังสาคัญของบริ ษัทอีก
กลุม่ หนึง่ ให้ มีความพร้ อมรับมือกับความท้ าทายใหม่ ๆ ในอนาคตด้ วย
เพื่อให้ การเรี ยนรู้ และการพัฒนาพนักงานเกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูงสุด รวมทังพนั
้ กงานสามารถทางาน
ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรี ยนรู้ การพัฒนาพนักงานจึงไม่ได้ ม่งุ เน้ นแค่การ
พัฒนาจากการเข้ าอบรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงั มุ่งเน้ นพัฒนาพนักงานผ่านการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์และลง
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มือทาจริ งพร้ อมทังเรี
้ ยนรู้ จากผู้อื่นเป็ นหลักใหญ่ควบคู่ไปด้ วย ในขณะเดียวกันก็มงุ่ พัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้ าที่
ของแต่ละบุคคล (Role Based Competency) ซึ่งเน้ นการพัฒนาเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความต้ องการที่แท้ จริ งตามหน้ า
งาน (Need to Know) และลดการพัฒนาที่ไม่จาเป็ นในการทางาน (Nice to Know) ลง เพื่อลดค่าใช้ จ่ายด้ านการ
พัฒนา รวมทังเวลาในการพั
้
ฒนาส่วนที่ไม่จาเป็ นลงได้
3) ลูกค้ า
บริ ษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้ างสรรค์ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้ าและบริ การที่ตอบสนองความ
ต้ องการที่แท้ จริ งของลูกค้ าทังด้
้ านคุณภาพและราคาที่เป็ นธรรมโดยสินค้ าและบริ การจะต้ องมีความปลอดภัยใน
ระดับมาตรฐานสากลเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมและเสริ มสร้ างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้ วยการใช้ กลยุทธ์ความเป็ นเลิศใน
การดาเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจและได้ รับความพึง
พอใจสูงสุด และได้ จดั ให้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้ าและ
บริ การ รวมถึงการให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับวิธีกา รแก้ ปัญหา การบริ การหลังการขายรวมถึงรับข้ อร้ องเรี ยนเมื่อเกิด
ปั ญหาเพื่อนาข้ อเสนอแนะไปจัดทาเป็ นแผนงานสาหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานให้ ดีมากขึ ้น
บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า โดยมีปัจจัยหลักสาคัญคือ Voice of Customer จึงได้ มี
การสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าในแต่ละกลุม่ ธุรกิจเป็ นประจาทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึง
พอใจของลูกค้ า และนาเอาความต้ องการเชิงลึกของลูกค้ ามาพัฒนาต่อยอดเป็ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนา
สินค้ าใหม่ ทังในส่
้ วนของขนาด ผิวเคลือบ และลวดลายต่าง ๆ รวมทังในส่
้ วนของการบริ การทังในด้
้ านการส่ง
มอบสินค้ าและการบริ การหลังการขาย นอกจากนี ้ ยังมี การนาเอาความต้ องการเชิงลึกของลูกค้ ามาพัฒนาต่อ
ยอดเป็ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service,
e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟั งความคิดเห็นของลูกค้ า (Customer Feedback Process) ส่งผล
ให้ มีระบบศูนย์กลางฐานข้ อมูลลูกค้ าสาหรับการขายและการให้ บริ การ รวมทังมี
้ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
การบริ โภคของลูกค้ า เพื่อเรี ยนรู้ความต้ องการของลูกค้ าและสร้ างความพึงพอใจให้ ลกู ค้ าในระยะยาว
4) คู่ค้าและคู่ธุรกิจ
บริ ษัทปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สจุ ริ ต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ าและสัญญา
ที่กาหนด จรรยาบรรณ และคามั่นที่ให้ ไว้ กับคู่ค้าอย่างเคร่ งครั ดโดยมีการพิจารณาราคาซือ้ ที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพ และบริ การที่ได้ รับ มีการกาหนดระเบียบในการ
จัดหาและดาเนินการต่าง ๆ ที่ชดั เจน ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหา
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม หลีกเลี่ยงการซื ้อสินค้ ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
และไม่ทาธุรกิจกับคูค่ ้ าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
สาหรับคู่ธุรกิจ บริ ษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทังในเรื
้ ่ องสภาพแวดล้ อมความปลอดภัยในการทางานและ
ผลตอบแทนที่จะได้ รับ โดยการเข้ าไปให้ ความรู้ ให้ คาปรึ กษาและสร้ างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิดการพัฒนาระบบการ
จัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม และการส่งเสริ มความปลอดภัยด้ วยการให้ การรั บรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิ จ และ
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้
ทังในงานและนอกงานของคู
้
่ธุรกิจให้ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และสนับสนุนให้ คู่ธุรกิจมี
การพัฒนาความรู้ เพื่อให้ การทางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทังการด
้
าเนินการผลักดันให้ คคู่ ้ าและคู่ธุรกิจในห่วง
โซ่ธุรกิจดาเนินนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่จะไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชันในทุกรูปแบบ
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บริ ษัทใช้ จรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) ซึง่ คูธ่ ุรกิจในจรรยาบรรณนี ้หมายความ
รวมถึง ผู้ขายสินค้ า ผู้รับจ้ าง และ/หรื อ ให้ บริ การแก่บริ ษัทเพื่อให้ ค่ธู ุรกิจของบริ ษัทมีความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง และเป็ น
แนวทางให้ คธู่ ุรกิจร่วมกัน โดยคูธ่ ุรกิจของบริ ษัทจะต้ องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจบริ ษัทก่อนเริ่ มทาธุรกิจ
กับบริ ษัท
อีกทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทยังปฏิบตั ิตามประกาศการใช้ นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่
ธุ ร กิ จ ของเอสซีจี โดยก าหนดไว้ อ ย่างชัดเจนถึง นโยบายการจัดหาและการคัดเลือ กคู่ค้า/คู่ธุ รกิ จของบริ ษัท
คุณสมบัติและการสมัครเป็ นคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงขันตอนการท
้
าธุรกิจกับบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่า
บริ ษัทจะดาเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็ นธรรม โปร่ งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และบริ ษัทจะไม่ทาธุรกรรมกับบุคคลหรื อนิติ
บุคคลที่กระทาผิดกฎหมาย หรื อมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริ ต และมีการเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวไว้ บน
เว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วยแล้ ว
5) เจ้ าหนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทคานึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ และยึดมัน่
ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้ างความเชื่อถือและเป็ นธรรมให้ แก่เจ้ าหนี ้ โดยปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ต่อเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทดังนี ้
1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด ทัง้ ในแง่ของการชาระคืนเงิ นต้ นและ
ดอกเบี ้ย การดูแลหลักทรัพย์ค ้าประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง หรื อมีเหตุทาให้ ผิดนัดชาระหนี ้ ต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้
ทราบล่วงหน้ าโดยไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
3. บริ หารจัดการเงินทุนให้ มีโครงสร้ างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทและรักษาความ
เชื่อมัน่ ต่อเจ้ าหนี ้
4. มุง่ มัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับเจ้ าหนี ้และให้ ความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
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6) ชุมชน
บริ ษัทดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายและถือมัน่ ในอุดมการณ์การดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมุง่ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริ มสร้ างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริ ษัท
เข้ าไปดาเนินธุรกิ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริ มศักยภาพของเยาวชนรวมทัง้ ปลูกฝั งจิ ตสานึกและ
ส่งเสริ มให้ พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีที่มีหน้ าที่รับผิดชอบและทาประโยชน์ให้ แก่ชุมชน
และสังคมนอกจากนี ้ยังเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนและผู้ มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ มีสว่ นร่ วมในกิจกรรมหรื อโครงการต่าง ๆ
รวมทังเสนอความคิ
้
ดเห็น ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เป็ นผลมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทโดยมุง่ หวังให้
อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูร่ ่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้ มแข็งเป็ นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ เจริ ญก้ าวหน้ า จึงมุ่งเน้ นการพัฒนา
ชุมชนให้ มีคุณภาพชี วิตที่ดีขึน้ โดยมีคณะกรรมการกิ จการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีทาหน้ าที่
กาหนดนโยบายและดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงาน ทังนี
้ ้
บริ ษัทแบ่งการบริ หารจัดการด้ านการพัฒนาชุมชนออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ด้ านสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งเน้ นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้ องถิ่น เช่น “โครงการปั นโอกาส
วาดอนาคต” “โครงการ ECO for Life” “โครงการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อ” และ “โครงการสนับสนุนน ้าเพื่อ
การเกษตร” ซึ่งมุ่งหวังให้ อตุ สาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน ดูแลชุมชนด้ านสุขภาพอนามัย การ
ยกระดับมาตรฐานโรงงานสูอ่ ตุ สาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการจัด
อบรมเพื่อสร้ างความรู้ความสามารถในด้ านต่าง ๆ ให้ คนในชุมชน
ด้ านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้ นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุ ณภาพชีวิต และความอยูด่ ี
กินดีของสังคม ผ่านโครงการที่ตรงกับปั ญหาของสังคมอย่างแท้ จริ ง โดยผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของ
องค์กรเข้ ากับศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการส่งเสริ มความรู้เปิ ดโลกกว้ าง” ซึง่ มีจดุ ประสงค์หลักเพื่อเสริ มสร้ าง
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขนพื
ั ้ ้นฐานแก่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยการพาไปทัศนศึกษา
ณ แหล่งเรี ยนรู้จงั หวัดใกล้ เคียง
7) หน่ วยงานราชการ
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีสว่ นได้ เสียโดยได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิในการทาธุรกรรมกับ
รัฐไว้ ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด ซึง่ อาจมีเงื่อนไข ขันตอน
้
หรื อวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างกันในแต่ละท้ องถิ่น และต้ องไม่กระทาการใด ๆ ที่อาจ
จูงใจให้ พนักงานในหน่วยงานราชการมี การด าเนิ นการที่ ไม่ถูกต้ องเหมาะสม รวมถึ งการให้ ความร่ วมมื อกับ
หน่วยงานราชการทังทางด้
้
านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
หรื อข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
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8) สื่อมวลชน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้ สามารถสื่อสารต่อไปยัง
สาธารณชนได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ ความสาคัญกับการให้ ข้อมูลอย่างรวดเร็ ว ถูกต้ อง
เปิ ดเผย โปร่ งใส โดยได้ ดาเนินร่ วมกับเอสซีจีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนาเสนอถึงฐานะทางการเงินของ
บริ ษั ท เพื่ อสร้ างการมี ส่วนร่ วมกับ สื่ อ มวลชนอย่ า งจริ ง จัง และต่อ เนื่ อ ง รวมถึ ง สร้ างความสัม พัน ธ์ อัน ดี กับ
สือ่ มวลชนด้ วย
9) คู่แข่ ง
บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างเป็ นธรรมและสุจริ ตตามกรอบของกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้ า โดยยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจภายใต้ จรรยาบรรณบริ ษัทอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส รวมทังไม่
้
เอาเปรี ยบคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการอันไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่
เหมาะสม ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่แข่ง ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้ วย
การกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากข้ อมูลความจริ ง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริ มให้ เกิดการค้ าอย่างเสรี
10) ภาคประชาสังคมนักวิชาการผู้นาความคิด
บริ ษัทดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการ
ดาเนินธุรกิจที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทังยั
้ งตระหนักถึงความสาคัญของมุมมอง ความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนามาสะท้ อนถึงประเด็นต่าง ๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนา
เพื่อสร้ างคุณค่าและประโยชน์ให้ แก่ สงั คม โดยมุ่งเน้ นการดูแลและสร้ างคุณค่าให้ แก่สงั คม ชุมชน รวมทังการขยาย
้
ผลสูอ่ ตุ สาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดแนวทางร่วมกันในการดาเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน
ช่ องทางการติดต่ อของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีสว่ นร่ วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัท
โทรศัพท์: 02-586-5474 อีเมล: cotto_ir@scg.com ซึง่ ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้ รับการรวบรวมกลัน่ กรองเพื่อรายงาน
ต่อผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการบริ ษัทตามลาดับต่อไป
บริ ษัทได้ เปิ ดช่องทางให้ พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้ องเรี ยน และ
รายงานการกระท าที่ ไม่ถูกต้ อง ผ่านช่ องทาง Whistleblowing System ในอิ นทราเน็ต (สาหรั บพนักงาน) และเว็บไซต์
www.scgceramics.com (สาหรับผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ) เพื่อดาเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี ้
พนักงานหรื อผู้มีส่วนได้ เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กาหนด โดยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องถือเป็ นความลับ และจะ
เปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น บริ ษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้ เบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน โดยการดาเนินการตรวจสอบโดยไม่
เปิ ดเผยตัวผู้ร้องเรี ยน หรื อแหล่งข้ อมูล นอกจากนี ้ผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องขอให้ บริ ษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองที่
เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษัทอาจกาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มี
แนวโน้ มที่จะเกิดความเสียหายหรื อความไม่ปลอดภัย
หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่ องร้ องเรี ยนเพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ และตรวจสอบถึงข้ อเท็จจริ งเบื ้องต้ น โดย
ดาเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ ทราบข้ อเท็จจริ งภายใน 30-60 วัน ทังนี
้ ้จะมีการตอบความคืบหน้ าให้ แก่ผ้ ู
แจ้ งเรื่ องทราบในกรณีที่สามารถระบุผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้

หน้ าที่ 72

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ในกรณี ที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ ้นจริ ง จะกาหนดให้ ตงคณะกรรมการสอบสวน
ั้
เพื่อตัดสินและพิจารณาการ
ลงโทษ และนาเสนอรายงานเรื่ องทุจริ ตและข้ อร้ องเรี ยนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท
ต่อไป
ในกรณีที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียต้ องการติดต่อกับคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ ายจัดการ เพื่อร้ องเรี ยนกรณีถกู ละเมิด
สิทธิ รายงานการทุจริ ต การทาผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณซึ่งอาจเกี่ ยวข้ องกับผู้บริ หาร สามารถร้ องเรี ยนต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล cottoind@scg.com
4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสาคัญเรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มี
ส่วนได้ เสีย จึงมีความจาเป็ นที่ต้องมีการควบคุมและกาหนดมาตรการในการเปิ ดเผยสารสนเทศทังที
้ ่เป็ นสารสนเทศ
ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ ถกู ต้ องตามที่กฎหมายกาหนดโดยมีสาระสาคัญครบถ้ วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้
และทันเวลาทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษโดยเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์
ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังคงยึดมัน่ แนวปฏิบตั ิเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทเพื่อเป็ นการจัด
ระเบียบการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทให้ เป็ นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการเปิ ดเผยข้ อ มูลอย่าง
ไม่ถกู ต้ องรวมทังเพื
้ ่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นนักลงทุนสาธารณชนหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่าง ๆ มัน่ ใจได้ วา่ การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท
มี ค วามถูก ต้ อ งชัด เจนสอดคล้ อ งกับ กฎหมายและเป็ นไปอย่ า งเท่ า เที ย มกัน ตามนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมู ล
(Disclosure Policy) ของเอสซีจี ซึ่งบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามด้ วย โดยได้ กาหนดให้ มีบคุ คลที่มีสิทธิเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่
ยังไม่ได้ เปิ ดเผยสูส่ าธารณะกาหนดแนวปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยข้ อมูลประเภทต่าง ๆสูส่ าธารณะและกาหนดช่วงเวลาที่
ต้ องใช้ ความระมัดระวังเป็ นพิเศษก่อนกาหนดเวลาที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญออกสูส่ าธารณะซึ่งรายละเอี ยดของแนว
ปฏิบตั ิได้ เผยแพร่ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียและบุคคลทัว่ ไปทราบบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
บริ ษัทยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กาหนดโดยก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่น
ของรั ฐอย่างเคร่ งครั ดและติดตามการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ มัน่ ใจได้ ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์
ข้ อบังคับที่บริ ษัทถือปฏิบัตินนั ้ มีความถูกต้ องและเป็ นหลักประกันให้ ผ้ ูถือหุ้นเชื่อมัน่ ในการดาเนินธุรกิจที่โปร่ งใส
ถูกต้ องตรงไปตรงมาเช่น
1. จัดทาแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับผู้ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง และรายงานต่อ
ก.ล.ต. ดังนี ้
1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทเมื่อได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
เป็ นครัง้ แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทาการนับแต่ดารงตาแหน่ง
1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทเมื่อมีการ ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
(แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลง
2. กาหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ ยวข้ องซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิ จการของบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีก าร
รายงานดังนี ้
2.1 รายงานเมื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงครัง้ แรก
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2.2 รายงานทุกครัง้ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
2.3 รายงานเป็ นประจาทุกสิ ้นปี
2.4 ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตาแหน่งและได้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่องกรรมการคนนันไม่
้
ต้ องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย
2.5 ให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้ เสียแก่เลขานุการบริ ษัทและเลขานุการบริ ษัท
จะต้ องส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสียนีใ้ ห้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงาน
3. ก าหนดนโยบายให้ ก รรมการต้ อ งเปิ ด เผย/รายงานการซื อ้ -ขาย/ถื อ ครองหุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกครัง้ ที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริ ษัทในเครื อฯ ของ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงรวมทังการถื
้
อหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสรวมทังให้
้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริ หาร
ระดับสูงทังทางตรงและทางอ้
้
อม (คู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริ หารระดับสูง) รวมทังการก
้
าหนด
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง โดยแสดง
จานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้ นปี สิ ้นปี และที่มีการซื ้อขายระหว่างปี ไว้ ในรายงานประจาปี
4. จัดทารายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ นและแสดงไว้ ค่กู ับรายงานผู้สอบบัญชี ใน
รายงานประจาปี
5. เปิ ดเผยข้ อมูลการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้ องครบถ้ วนทันเวลา
6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจาปี ภายใน 120 วันนับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี
7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ล่าสุดและย้ อนหลังไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
8. เปิ ดเผยบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละคนเข้ าประชุมเป็ นรายบุคคล
9. เปิ ดเผยวันเดือนปี ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในรายงานประจาปี
10. เปิ ดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
11. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงรวมทังรู้ ปแบบลักษณะและจานวนค่าตอบแทน
ที่กรรมการแต่ละคนได้ รับจากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็ นรายบุคคล
12. เปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ น
รายบุคคล
13. เปิ ดเผยโครงสร้ างการดาเนินงานอย่างชัดเจน
14. เปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจาปี
15. เปิ ดเผยหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัทบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
16. เปิ ดเผยนโยบายการดูแลสิง่ แวดล้ อมและสังคมและผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
17. เปิ ดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย
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18. เปิ ดเผยโครงการลงทุนที่สาคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีตอ่ โครงการลงทุนโดยเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET
Portalของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นนักลงทุนนักวิเคราะห์ สือ่ มวลชนและผู้เกี่ยวข้ องได้
รับทราบข้ อมูลที่ถกู ต้ องทัว่ ถึงและโปร่งใส
ช่ องทางการเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ องครบถ้ วนโปร่ งใสทังข้
้ อมูลทางการเงินผลการดาเนินงานและ
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องนอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหน้ าที่ภายใต้ ข้อบังคับของกฎหมายแล้ วบริ ษัทยังได้ พฒ
ั นา
ช่องทางในการสือ่ สารข้ อมูลและข่าวสารผ่านสือ่ ที่หลากหลายเพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องเช่น
1. จัดให้ มีผ้ ดู แู ลงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
2. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี ้แจงนโยบายและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
3. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์นกั วิชาการชุมชนสื่อมวลชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องต่าง ๆ รวมทังการพบปะนั
้
ก วิเคราะห์และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อนาเสนอถึงฐานะทาง
การเงินของบริ ษัทร่วมกับเอสซีจี
4. เผยแพร่ขา่ วผ่านสือ่ มวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวบทความสือ่ โฆษณา
5. จัดทาสิง่ พิมพ์และสือ่ อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริ ษัท เช่น รายงานประจาปี จดหมายข่าว วารสารลูกค้ าวารสารผู้แทน
จาหน่ายและวารสารพนักงาน
6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ เช่นอินทราเน็ตอีเมล และโซเชียลมีเดีย
7. เปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scgceramics.com และโซเชียลมีเดีย
นักลงทุนสัมพันธ์
ได้ มีการมอบหมายให้ พนักงานผู้มีความรู้ และความสามารถด้ านการเงินและการลงทุนเป็ นนักลงทุนสัมพันธ์ ข อง
บริ ษัทเพื่อทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
้ กวิเคราะห์ และหน่วยงาน
ภาครั ฐที่เกี่ ยวข้ องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักลงทุน
สัมพันธ์ได้ โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี ้
- ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท์ 02-586-5474
- โทรสาร 02-586-4835
- เว็บไซต์ www.scgceramics.com
- อีเมล
cotto_ir@scg.com
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท โดยร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูงวางแผนการดาเนินงานทังระยะสั
้
นและ
้
ระยะยาว ตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิน การบริ หารความเสีย่ งผ่านคณะจัดการความเสีย่ งและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทังการก
้
ากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัท
และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กาหนดให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการจานวน 12
คนประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 11 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หาร 1 คน คือกรรมการผู้จดั การ
โดยกรรมการทุกคนมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักรไทย ทังนี
้ ้กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารหลายคนมีประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายอารี ย์
นายเชาวลิต
นางนันทสิริ
นายนิธิ
นางสาววรัญญู
นายสุรศักดิ์
นางไขศรี
นายชีระพงษ์
นายฐัติพงศ์
นายบุญเชื ้อ
ดร. ประวิตร
นายผดุง

ชวลิตชีวินกุล
เอกบุตร
อัสสกุล
ภัทรโชค
โอปนายิกลุ
ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
เนื่องสิกขาเพียร
กัมพลพันธ์
เกสรกุล
พลสิงขร
นิลสุวรรณากุล
ลิขิตสัจจากุล

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้บริ ษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัท ซึ่งเข้ มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนจานวน 6 คน (กรรมการในลาดับที่ 7-12) ซึ่งทาหน้ าที่ในการตรวจสอบการทางานของฝ่ ายจัดการ
เสนอแนะและแสดงความเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้
บริ ษัทกาหนดและเปิ ดเผยนโยบายด้ านการดูแ ลการท ารายงานที่ เกี่ ยวโยงกัน เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่าเป็ น ไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
2. ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2561 ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. บริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิสาคัญ 4
ประการคือ
1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
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1.2 การปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัทและมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น (Duty of Obedience)
1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา ( Duty of
Disclosure)
2. กาหนดวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีการทบทวนและอนุมตั ิเป็ นประจา
ทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจน
พัฒนาขีดความสามารถของบริ ษัทให้ แข่งขันได้ ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดาเนินงาน โดยกาหนดให้ มีการ
รายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ให้ นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานของ
ธุรกิ จ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรของบริ ษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรื อผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็ นการขัดแย้ ง
หรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษัท
6. จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท และมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ อง
7. กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยง และกากับดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทังมี
้ การทบทวนและ
ประเมินระบบการจัดการความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ และเมื่อระดับความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
8. กากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริ ษัทให้ อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิ จ
ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ
และนโยบายต่อ ต้ า นคอร์ รั ป ชัน ของบริ ษัท พร้ อมทัง้ ก ากับดูแลให้ มี ร ะบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและการใช้ อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง รวมทังป้
้ องกัน
การกระทาผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อยตามสิทธิ อย่างเป็ นธรรม ตลอดจนส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถใช้ สิทธิ ในการดูแลรั กษาผลประโยชน์ ของตนและได้ รั บข่าวสารอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทเคารพสิทธิ และปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้ เสียอื่นอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส กากับดูแลให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อ
ร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู มีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้ โดยตรง
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12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดั การ และกากับดูแลให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริ หารระดับสูงที่มีประสิทธิ ผลเป็ นประจาทุกปี และมีระบบการกาหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้บริ หารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานเพื่อก่อให้ เกิดแรงจูงใจทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
13. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ น 2
แบบคือประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม (As a Whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล
(Self-Assessment) รวมทังติ
้ ดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
ร่วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท
14. กากับดูแลให้ มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการบริ ษัทอย่างโปร่ งใส และมีการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริ ษัทที่
ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมจะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัททราบล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องเข้ าอบรมหรื อเข้ าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการหรื อกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่คณะกรรมการบริ ษัทอาจขอคาปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม
3. บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2561 ให้ ประธานกรรมการมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกับกรรมการบริ หาร และดูแลให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับ
ข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทสามารถตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม
2. เป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
a. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย
b. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างเต็มที่เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
c. สรุปมติที่ประชุมและสิง่ ที่จะต้ องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
d. กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่มีกรรมการบริ ษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการในกรณี
จาเป็ น
3. เป็ นผู้นาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้ มีการตอบข้ อซักถามของผู้
ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริ ษัท
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5. เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
ผู้จดั การและฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษัท
6. กากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7. กากับดูแลให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริ ษัทแต่ละ
คน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กากับดูแลให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม กรรมการบริ ษัทรายบุคคล
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้ าที่ และเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถของ
กรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการ
4. อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ าที่ที่กาหนดโดยกฎหมาย ข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงการกาหนดและ
ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการดาเนินงานแผนหลักในการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา นโยบาย
ในการบริ หารความเสี่ยงแผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานธุรกิจประจาปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การ
กาหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม
แผนที่กาหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รวมทังนโยบายเกี
้
่ยวกับจานวนองค์ประชุมขัน้
ต่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 24 กาหนดองค์ประชุมขันต
้ ่าของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
(6 คนจาก 12 คน)
5. การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการบริ ษัทอย่างชัดเจนโดย
กรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการในระดับนโยบายขณะที่
ฝ่ ายจัดการบริ ษัททาหน้ าที่บริ หารงานในด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกันโดยทังสองต
้
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัทผ่าน
การพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาล เพื่อให้ ได้ บุคคลที่มีความ
เหมาะสมที่ สุดนอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ยัง เป็ น ผู้ก าหนดการสื บ ทอดต าแหน่ ง ของผู้บ ริ ห ารระดับ สูง
(Succession Plan) ด้ วย
ประธานกรรมการไม่ได้ เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานของบริ ษัทเพื่อให้ แบ่งแยก
หน้ าที่ระหว่างการกากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริ ษัทกับการบริ หารงานได้ อย่างชัดเจน
สาหรั บ ฝ่ ายจัด การบริ ษั ท ได้ รั บ มอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ ด าเนิ น งานภายใต้ น โยบายต่า ง ๆ ที่ ก าหนดไว้
รั บผิดชอบผลการดาเนินงานโดยรวมควบคุมค่าใช้ จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมตั ิใน
แผนงานประจาปี ดาเนินการตามนโยบายด้ านบุคคลแก้ ไขปั ญหาหรื อความขัดแย้ งที่มีผลกระทบต่อองค์กรและ
ดารงไว้ ซงึ่ การสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
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6. วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 ได้ กาหนดจานวนปี ที่ดารงตาแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 กาหนดกล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้
กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัทที่จะต้ องออกจากตาแหน่งนันให้
้ พิจารณาจาก
กรรมการบริ ษัทที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 12 คน
แต่ละคนจะดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษัทที่ออกไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่ง
อีกก็ได้ ซึ่งได้ มีการใช้ แนวทางปฏิบตั ินี ้สาหรับกรรมการอิสระด้ วยโดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการดารง
ตาแหน่งเกิน 9 ปี (3 วาระ) หรื อหากได้ รับเลือกตังกลั
้ บเข้ าเป็ น กรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดารงตาแหน่ง
เกิ น 9 ปี ในปี ที่ครบรอบออกตามวาระครั ง้ ถัดไป จะมีการแจ้ งให้ ที่ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี ทราบพร้ อม
ความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้ วย
7. นโยบายการดารงตาแหน่ งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1. การกาหนดจานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริ ษัทจะไปดารงตาแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการกาหนดจานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริ ษัทจะไปดารง
ตาแหน่งกรรมการไว้ ในคู่มือกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์ สูงสุดในการที่กรรมการบริ ษัท
สามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือให้ กรรมการบริ ษัทดารงตาแหน่ง
ในบริ ษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 แห่ง
2. นโยบายและแนวปฏิบตั ิการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกบริ ษัทของผู้บริ หาร
บริ ษัทได้ ใช้ นโยบายและแนวปฏิบตั ิเรื่ องการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกบริ ษัทของผู้บริ หารของเอสซีจี โดย
กาหนดให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทสามารถเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทในเอส
ซีจีหรื อใช้ เวลาของบริ ษัททางานในสถาบันภายนอกได้ ใน 3 กรณี ดังนี ้
2.1. การเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และ
เป็ นการให้ ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
2.2. การเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อประโยชน์สว่ นรวม เช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย หอการค้ าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
2.3. การเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อการค้ าและไม่ขดั กับผลประโยชน์ของบริ ษัทและ
ไม่ใช้ เวลาอันจะเป็ นผลเสียแก่บริ ษัท
อีกทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิกรณีกรรมการผู้จดั การไปดารงตาแหน่งใน
บริ ษัทอื่นหรื อสถาบันภายนอก โดยต้ องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน และในกรณีของพนักงานระดับ
จัดการให้ เสนอขออนุมตั ิตามอานาจดาเนินการของบริ ษัท โดยให้ พิจารณาตามเจตนารมณ์ ของบริ ษัทที่ม่งุ ให้
พนักงานทุ่มเทและตังใจท
้ างาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทางานให้ บริ ษัทอย่างเต็มที่ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามแนว
จรรยาบรรณเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่เป็ นหรื ออาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัททังนี
้ ้การพิจารณาอนุมตั ิให้ พนักงานเป็ นกรรมการ
หรื อใช้ เวลาของบริ ษัททางานให้ แก่สถาบัน/บริ ษัทภายนอก เป็ นดุลยพินิจของบริ ษัทที่จะพิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็ นกรณี ๆ ไปซึง่ บริ ษัทได้ สอื่ สารให้ พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้ องทราบโดยทัว่ ถึงกันด้ วยแล้ ว
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8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการผู้จดั การ
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลกาหนดให้ มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและทบทวนผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
โดยแบ่ง การประเมิน ออกเป็ น สองแบบเช่ น เดี ยวกับ การประเมิน ผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทังคณะ
้
(As a Whole) และ 2) การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้
วิ เ คราะห์ แ ละหาข้ อสรุ ป เพื่ อ น าไปปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านและเสริ ม สร้ างความรู้
ความสามารถของกรรมการบริ ษัทต่อไป
โดยการประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการทัง้ คณะ (As a Whole) และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self-Assessment) นัน้ ประกอบด้ วย 8 หัวข้ อหลัก ได้ แก่
1. ความรู้ ความเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ในฐานะกรรมการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับที่ออกโดยหน่วยงาน
หรื อสถาบันต่าง ๆ เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรื อสภาวิชาชีพบัญชีของกรรมการ
2. การกาหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy setting and policy making)
3. การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ/คณะกรรมการ
4. การติดตามรายงานและผลการดาเนินงานด้ านการเงิน (Financial reporting)
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จดั การ
7. การพิจารณาค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จดั การ
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เช่ นเดี ยวกับปี ที่ ผ่านมาบริ ษั ทจัดให้ มี การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานและทบทวนผลการปฏิ บัติ หน้ าที่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ โดยแบ่งการประเมินออกเป็ นสองแบบ คือ
1) การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ ( As a Whole) และ 2) การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ วิเคราะห์และหาข้ อสรุ ปเพื่อกาหนดมาตรการในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการ
ทางานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
ทัง้ นี ใ้ นปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านและเห็ นว่ายังคงมี เนื อ้ หา
ครอบคลุมหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้ วน และสอดคล้ องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการจัดกลุม่ หัวข้ อการประเมิน 6 หัวข้ อ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ความพร้ อมของกรรมการ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการ
สรุปความเห็นโดยรวม
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5. การปฏิบตั ิงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบ
สาหรับกระบวนการในการประเมินผลนัน้ หลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ซึ่ง
ดาเนินการเป็ นประจาทุกปี แล้ วนัน้ หน่วยงานเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ส่งแบบประเมินฯฉบับปรับปรุง (ในกรณีที่มี
การปรับปรุ ง) ให้ กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนั ้นเลขานุการบริ ษัทจะสรุ ปผลและนาเสนอ
ผลประเมินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ เพื่อหามาตรการในการปรั บปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และ
บรรษั ทภิบาล อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั ง้ โดยแบ่งการประเมินออกเป็ นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
้
(As a Whole) และ 2) การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่ งผลการประเมิ นนัน้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ วิเคราะห์และหาข้ อสรุ ปเพื่อกาหนดมาตรการในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทางานของ
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลต่อไป โดยแบบประเมินฯที่ทางคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิมี
เนื ้อหาครบถ้ วนครอบคลุมหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
โดยการประเมินผลนัน้ ซึง่ ประกอบด้ วย 4 หัวข้ อหลัก ได้ แก่
1.
2.
3.
4.

ความพร้ อมของกรรมการ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
การประชุม
การดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

อนึ่งสาหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการสรร
หา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลนั ้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณา
ทั ้งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ
บาล (รวมทังแบบประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จัดการ) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษั ทเพื่อ
พิจารณา หลังจากนัน้ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัทจะสรุ ปผลและนาเสนอผลประเมินต่อ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาล และคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ รวมทัง้ เพื่อหา
มาตรการในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
รวมทังกรรมการผู
้
้ จดั การต่อไป
การประเมิ นผลกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการ
บริ ษัททัง้ 11 คน ยกเว้ นกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ประเมิน เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ
บาลใช้ เ ป็ น ข้ อ มูล อ้ างอิงสาหรับการพิจารณาเสนอการขึ ้นค่าจ้ างและการจ่ายเงิน รางวัลของกรรมการ
ผู้จ ดั การ โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จัดการนัน้ ประกอบด้ วย 2 หัวข้ อหลัก คือ การ
บริ หารและความเป็ นผู้นา (Managerial Leadership) ในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ ด้ านธุรกิจ ด้ านการบุคคล ด้ านสังคม
และด้ านบรรษัทภิบาล รวมทังการพั
้
ฒนาตนเองและวิชาชีพ (Development: Personal and Professional)
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นอกจากนันได้
้ ให้ กรรมการบริ ษัทเสนอแนวทางที่ต้องการให้ กรรมการผู้จดั การดาเนินการในอนาคต เพื่อให้
กรรมการผู้จดั การพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของบริ ษัท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษัท
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท รวม 5 คน (รวมกรรมการผู้จดั การ) จะได้ รับจากบริ ษั ทในรู ปแบบ
เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพที่บริ ษัทสมทบให้ ผ้ บู ริ หารในฐานะ
พนักงานของบริ ษัท และอื่น ๆ

2. การพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการเข้ าร่ วม
สัม มนาหลัก สู ต รที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร วมทั ง้ พบปะแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯรวมทังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท อยู่เสมอโดยหลักสูตรที่เข้ าร่ วมเป็ นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน
กากับดูแลของรัฐหรื อองค์กรอิสระเช่นหลักสูตรกรรมการบริ ษัทของสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยที่ ก.ล.ต.
ก าหนดให้ ก รรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นต้ อ งผ่า นการอบรมอย่างน้ อยหนึ่งหลักสูตรซึ่งได้ แก่ Director
Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program
(ACP) โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ทัง้ นีเ้ พื่อนาความรู้ และประสบการณ์ มา
พัฒนาองค์กรต่อไป โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จดั โดย IOD ดังนี ้
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หลักสูตรการอบรม

Finance for
Non-Finance
Director (FND)

Director
Accreditation
Program (DAP)

Director
Certification
Program
(DCP)
DCP 84/2007

FND 21/2005

DAP 2004
DAP 38/2005
DAP 140/2017

รายชื่อกรรมการบริษัท

1. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
2. นายเชาวลิต เอกบุตร
3. นางนันทสิริ อัสสกุล
4. นายนิธิ ภัทรโชค
5. นางสาววรัญญู โอปนายิกลุ
6. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริญ
7. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
8. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
9. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
10. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
11. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
12. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

DAP 6/2003

DCP 220/2016
DCP 0/2000
DCP 106/2008
DCP 162/2012
DCP 106/2008
DCP 42/2004
DCP229/2016
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Audit Committee
Program
(ACP)

Role of the
Nomination/
Governance
Committee(RNG)

ACP 24/2008
ACP 45/2013
ACP 24/2008
ACP 6/2005

RNG 8/2016
RNG 8/2016
RNG 3/2012

Financial
Statements for
Directors
(FSD)

Driving Company
Success with IT
Governance
(ITG)

ITG 5/2017
ITG 2/2016
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นอกจากนี ผ้ ้ ูดูแ ลงานตรวจสอบและผู้ดูแ ลงานนโยบายและมาตรฐานบัญ ชี ข องบริ ษั ท ได้ ร่ ว มกัน สรุ ป
สาระสาคัญ เรื่ องการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชีที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่ องดังกล่าวให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ
เป็ นประจาทุกไตรมาส รวมทังกฎเกณฑ์
้
และข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการควรทราบ
ข้ อแนะนาเพื่อป้องกันความผิดพลาด การกากับดูแลกิจการการบริ หารความเสี่ยงมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
และกรณีศกึ ษาต่าง ๆ เรื่ องการกระทาทุจริ ตของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น
สาหรับด้ านการสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทนันบริ
้ ษัทมีเลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการบริ ษัทและมีหน่วยงาน
เลขานุการบริ ษัททาหน้ าที่ดแู ลประสานงานด้ านกฎหมายกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังดู
้ แลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริ ษัทการดาเนินการประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษัท โดยอ้ างอิงจาก
คู่มือกรรมการบริ ษัทซึ่งรวบรวมสรุ ปกฎหมายกฎเกณฑ์กฎบัตรที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการบริ ษัทตลอดจนแนว
ปฏิบตั ิตา่ ง ๆ เพื่อให้ กรรมการรับทราบบทบาทหน้ าที่และแนวปฏิบตั ิในตาแหน่งหน้ าที่ของกรรมการทังหมดโดยคู
้
ม่ อื
ดังกล่าวนี ้ได้ มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ถ้อยคาและรู ปแบบการแสดงเนื ้อหามีความกระชับสามารถอ่าน
และทาความเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้นและเพื่อแก้ ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามหลักที่บงั คับใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั ประกอบกับคูม่ ือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯด้ วย

3. การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการเป็ นกรรมการบริ ษัท
ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้ รับการเลือกตังรายใหม่
้
บริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัท (Director Induction Program) เพื่อให้ กรรมการที่เข้ ารับตาแหน่งสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ อย่างเร็ วที่สดุ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงานในเรื่ องรวบรวม
ข้ อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับกรรมการรวมทังการจั
้ ดส่งข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับกรรมการบริ ษัทเช่น
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คูม่ ือกรรมการ หนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับบริ ษัทสรุปผลการดาเนินงาน
เป็ นต้ นเพื่อให้ กรรมการมีข้อมูลอ้ างอิงและสามารถสืบค้ นได้ ในเบื ้องต้ น
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9.2 คณะอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการชุดต่าง ๆ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ หารเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะ
เรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบโดยได้ จดั ให้ มีกฎบัตรสาหรับคณะอนุกรรมการเพื่อกาหนดหน้ าที่และความรับผิด ชอบและเปิ ดเผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของบริ ษัทด้ วย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

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

นายอารีย์
นายเชาวลิต
นางนันทสิริ
นายนิธิ
นางสาววรัญญู
นายสุรศักดิ์
นางไขศรี
นายชีระพงษ์
นายฐัติพงศ์
นายบุญเชื ้อ
ดร. ประวิตร
นายผดุง

ชวลิตชีวินกุล
เอกบุตร
อัสสกุล
ภัทรโชค
โอปนายิกลุ
ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
เนื่องสิกขาเพียร
กัมพลพันธ์
เกสรกุล
พลสิงขร
นิลสุวรรณากุล
ลิขิตสัจจากุล

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

กรรมการ
ประธานกรรมการ
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 4 คน ดังนี ้
1. ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล *
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร *
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ *
กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
กรรมการตรวจสอบ
*เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัท
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ให้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทของตนโดย
ครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับการพิจารณา
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)
ให้ กรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ ทดั เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
และระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ เ ป็ น ตามกฎหมายและข้ อ ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้ บริ ษั ทมี กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง กระบวนการท างาน การควบคุม การก ากับดูแล ด้ านการ
ปฏิบตั ิงาน และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูล และระบบเครื อข่ายสือ่ สารที่
มีประสิทธิผล สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการในการต่อต้ านคอร์ รัปชันสอดคล้ องตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิผล ได้ แก่ แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย(IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เริ่ มตังแต่
้ การส่งเสริ มและสร้ าง
ความตระหนักรู้ (Awareness)การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้ างระบบงานเชิงป้องกัน การ
รายงานการกระทาความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านคอร์ รัป
ชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ ว
5. สอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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6. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework:
COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล
ที่ยอมรับโดยทัว่ ไปและพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน “ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ ตรวจสอบและประเมินแล้ ว เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนาเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุจริ ตและกาหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทังสอบทานกระบวนการภายใน
้
ของบริ ษัทเกี่ยวกับการแจ้ งเบาะแสและการรับข้ อร้ องเรียน
8. สอบทานให้ มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้ แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่ผ้ ูสอบบัญชี ของบริ ษัท รวมทัง้ เสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและประเมินประสิทธิภาพการทางานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ
จัดให้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
12. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพล ของการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน หรื อคัดเลือกผู้
ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้ บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทังให้
้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้
ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้
บริ การจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
13. สอบทานให้ กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี
14. พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทังสาย
้
การบังคับบัญชาและสอบทานให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรื อคณะกรรมการบริ ษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรี ยก สัง่ การให้ ฝ่ายจัดการ หัวหน้ า
หน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น
รวมทังแสวงหาความเห็
้
นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามคาสัง่ ของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียและบุคคลทัว่ ไป
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2) คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาลมี จ านวน 3 คน ประกอบด้ วยกรรมการอิ สระรวมประธาน
คณะอนุกรรมการด้ วย จานวน 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท ภิบาล
ทังหมด
้
และกรรมการทุกคนไม่เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3. นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ให้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัทของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับ
การพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล(ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
ให้ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
ด้ านการสรรหา
1. พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริ ษัทรวมทัง้ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่
2. พิ จารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทในกรณี ที่ มีเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้ องกับคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท
3. รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ หลังมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
4. กาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และกาหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริ ษัทเพื่อ
แทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะด้ าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรื อ
กรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้ อบังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิปรับปรุงให้ เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
7. ปฏิบตั ิหน้ าที่ในเรื่ องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านค่าตอบแทน
1. เสนอแนวทางและวิ ธี การการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ คณะกรรมการบริ ษั ทและคณะอนุ กรรมการชุ ดต่ าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังซึ
้ ง่ รวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี ้ยประชุม
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2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หาร (Management Incentive) ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจาปี โดยให้
สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัทและผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารเป็ นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควร ให้
ว่าจ้ างบริ ษัทที่ปรึกษาเพื่อให้ คาแนะนาการดาเนินโครงการ
3. ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของกรรมการผู้ จั ด การ เพื่ อ ก าหนดค่ า ตอบแทนก่ อ นน าเสนอขออนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ ้นค่าจ้ างการเปลีย่ นแปลงค่าจ้ างและผลตอบแทนเงินรางวัลประจาปี ของพนักงานจัดการ
ระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทังผู
้ ้ บริ หารอย่างสม่าเสมอ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและเปรี ยบเทียบกับบริ ษัท จดทะเบียนชัน้ นาอื่น ๆ ที่มีการ
ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้ บริ ษัท รักษาความเป็ นผู้นาในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อเป็ นการสร้ าง
แรงจูงใจในการบริ หารงานให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
7. รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ หลังมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบ
9. พิ จารณาทบทวนและเสนอแนะหากมี การเปลี่ ยนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกับข้ อบังคับ (Charter) ของการพิ จารณา
ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิปรับปรุงให้ เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
10. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ด้ านบรรษัทภิบาล
1. กาหนดขอบเขตและนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบตั ิด้านบรรษัทภิบาลของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมทังให้
้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการ
บริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทังติ
้ ดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะจัดการ
ให้ เป็ นไปตามนโยบายด้ านบรรษัทภิบาลของบริ ษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิด้านบรรษั ทภิบาลของบริ ษัทให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิ จและสอดคล้ องกับแนว
ปฏิบตั ิในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ มีการพิจารณาปรับปรุงให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุก รรมการชุด ต่า ง ๆและ
พิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี รวมทังติ
้ ดตามและสรุ ปผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเพื่อนาไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและเสริ มสร้ างความรู้ความสามารถของกรรมการบริ ษัท
5. รายงานความคืบหน้ าและผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ หลังมีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
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6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทในเรื่ องโครงสร้ าง หน้ าที่และความรับผิดชอบ รวมทังแนว
้
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
เกี่ยวกับกฎบัตร(Charter) ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้ มีความเหมาะสม
และทันสมัยอยูเ่ สมอ
7. จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็ นประจาทุกปี ทัง้ แบบ
โดยรวมทังคณะ
้
(As a Whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment)
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่ในเรื่ องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีอานาจเรี ยกสัง่
การให้ ฝ่ายจัดการ หัวหน้ าหน่วยงานหรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น ร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็น
ว่าเกี่ยวข้ องจาเป็ น นอกจากนันในการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ภายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของข้ อบังคับฉบับนี ้ คณะกรรมการสรร
หา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลอาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า
มีความจาเป็ นและเหมาะสมโดยบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
3) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจานวน 3 คน ดังนี ้
1. นายอารี ย์ ชวลิตชีวินกุล
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการบริ หาร
3. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
กรรมการบริ หาร
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ หาร
ให้ กรรมการบริ หารมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทของตนโดยครบรอบ
ออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทังนี
้ ้เมื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้ รับการพิจารณาแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่งต่อไปอีกได้
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หารมี อ านาจหน้ าที่ และความรั บ ผิ ดชอบในการบริ หารจัดการกิ จการต่ าง ๆ ของบริ ษั ทตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย โดยให้ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริ ษัท มี อานาจดาเนินการภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท อานาจดาเนินการของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1) กรรมการอิสระ
บริ ษั ทมี กรรมการที่ มี คุณสมบัติ เป็ นกรรมการอิ สระตามนิ ยามของบริ ษั ท ซึ่งมี ความเข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์ ของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน จานวน 6 คน เท่ากับเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพที่มมี ลู ค่าเกินกว่าที่กาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ซึ่งมี
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หน้ าที่ตรวจสอบการทางานของฝ่ ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรื อ
คัดค้ านการตัดสินใจที่ไม่เป็ นธรรมหรื อ ไม่โปร่ งใสของบริ ษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
และผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ รวมทังก
้ ากับดูแลให้ บริ ษัทกาหนดและเปิ ดเผยนโยบายด้ านการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ รับประโยชน์สงู สุด ดังรายชื่อต่อไปนี ้
กรรมการอิสระของบริ ษัท (Independent Director)
1. ดร. ประวิตร
นิลสุวรรณากุล
2. นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร
3. นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
4. นายฐัติพงศ์
เกสรกุล
5. นายบุญเชื ้อ
พลสิงขร
6. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็ นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระโดย
ต้ องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2
ปี )
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
หรื อไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่ มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท (เว้ นแต่พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี ้
4.1 รายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
4.2 การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
หนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี หรื อผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
(เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี )
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ที่ได้ รับค่าบริ การวิชาชีพเกิน
กว่า 2 ล้ านบาทต่อปี หรื อไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ (เว้ นแต่
พ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี )
7. ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย
9. สามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้ อย่างเป็ นอิสระ
10. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานได้ อย่างเป็ นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิดในธุรกรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็ นธรรม หรื อการบริ หารงานที่มี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต ตามกฎหมายทังกฎหมายไทยและกฎหมายต่
้
างประเทศ
14. หากมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยเป็ นการตัดสินใจ
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงแนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษั ทภิบาลมีหน้ าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัทแทนกรรมการบริ ษัทที่ครบกาหนดออกตามวาระหรื อในกรณีอื่น ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารั บการเลือกตัง้ จากที่ประชุมผู้ถื อหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหา
กรรมการตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจีและแนวทางการพิจารณากลัน่ กรองผู้ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
(ตามข้ อเสนอแนะของ IOD) ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบด้ วยแล้ ว ดังนี ้
การคัดเลือกคณะกรรมการบริ ษัท (ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจี)
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้ าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตาม
วาระหรื อกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตัง้ โดยคณะอนุกรรมการชุด
นีจ้ ะสรรหาคัด เลือ กจากผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี พื น้ ฐานและความเชี่ ย วชาญจากหลากหลายอาชี พ มี ภาวะผู้น า
วิ สัยทัศน์ กว้ างไกล เป็ นผู้มี คุณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ป ระวัติ ก ารท างานที่ โ ปร่ ง ใสไม่ ด่ า งพร้ อย รวมทัง้ มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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แนวทางการพิจารณากลัน่ กรองผู้ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการ (ตามข้ อเสนอแนะของ IOD)
ในการพิจารณากลัน่ กรองรายชื่อผู้ที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลควรกาหนดแนวทางที่จะใช้ ในการพิจารณา โดยควรคานึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี ้
1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรพิจารณาและกาหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะ
คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการในด้ านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล
- ความมีวฒ
ุ ิภาวะและความมัน่ คง เป็ นผู้รับฟั งที่ดีและกล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
- ยึดมัน่ ในการทางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความสาคัญ
2. ความรู้ความชานาญที่ต้องการให้ มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรพิจารณากาหนดองค์ประกอบของความรู้ความชานาญเฉพาะ
ด้ านที่จาเป็ นต้ องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกาหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทังก
้ ากับ
ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ได้ อย่างมีประสิทธิผล
3. ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกาหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลยังอาจพิจารณากาหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทังคณะ
้
เช่นการมาจากกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต่าง ๆ และพื ้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯรวมทังความรู
้
้ และความชานาญที่
จาเป็ นสาหรับคณะกรรมการ เช่น
- ความรู้ ความช านาญในการบริ ห ารจัด การเชิ ง มหภาค (Macro-Management)เช่ น ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วสั ดุก่อสร้ างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื ้องเซรามิก
การตลาดและการขาย การบริ หารจัดการโลจิสติกส์
- ความรู้ ประสบการณ์ หรื อความชานาญเฉพาะด้ าน (Specific Knowledge, Experience or Expertise)
เช่นความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน การบริ หารงานบุคคลและ
- ความรู้ ความช านาญ หรื อประสบการณ์ ด้ านบรรษั ทภิ บาลหรื อการก ากับดูแลกิ จการที่ ดี (Corporate
Governance) ทังด้
้ านการกากับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่
เกี่ ย วข้ อง (CG Policy and Guidance) และการปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย กลุ่ ม ต่ า ง ๆ (Stakeholder
Engangement)
3) หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
การเสนอชื่อบุคคลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระคณะกรรมการสรร
หาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็ นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นและเป็ นสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่า งเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นอานาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็ น
กรรมการนัน้ เป็ นอานาจของผู้ถือหุ้น โดยข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 13 ได้ กาหนดไว้ ดงั นี ้
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงมีหรื อ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่ จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ ามารั บผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่สาคัญทุกระดับให้ เป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทได้ ผ้ บู ริ หารที่มีความเป็ นมืออาชีพและบริ หารได้ โดยเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรื อรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็ นผู้จดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา ทังนี
้ ้
กระบวนการสรรหาผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทเริ่ มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็ นคนเก่งและดีเข้ ามาร่วมงาน และมุง่ เน้ นรับ
คนรุ่ นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้ างความพร้ อมให้ ทกุ คนมีโอกาสเติบโตก้ าวหน้ าขึ ้นสู่
ระดับผู้บริ หารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขันตอนการประเมิ
้
นพนักงานที่มีศกั ยภาพสูง (High Potential)
ซึง่ ทุกคนจะได้ รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ เป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่
ท้ าทาย รวมทัง้ หมุนเวียนงาน เพื่อ พัฒนาทักษะ การเป็ นผู้นาและความรอบรู้ ในงานทุกด้ าน ซึ่งการเตรี ยมบุคลากร
ดังกล่าวนี ้สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิของเอสซีจีและได้ ดาเนินการกับพนักงานทุกระดับให้ มีความพร้ อมในการทดแทน
กรณีที่มีตาแหน่งงานว่างลง
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทให้ ความสาคัญเรื่ องการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อข้ อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกาหนดมาตรการ
การป้ อ งกั น การใช้ ข้ อมู ล ภายในโดยมิ ช อบ (Insider Trading)และก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารก าหนดระยะเวลาห้ า ม
คณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลงบการเงินฯลฯ ซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท (Blackout Period) เป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งสอดคล้ องกับแนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของบริ ษั ท จด
ทะเบียนอื่น ๆ โดยได้ เปิ ดเผยรายละเอียดเรื่ องนี ้ไว้ ในหมวดที่ 2 เรื่ องการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ ว
9.5 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัทจ่ายค่าสอบบัญชีให้ บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (เคพีเอ็มจี) ซึ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชี
ประจาปี 2561 เป็ นเงินจานวน 1,355,000 บาท รวมทังค่
้ าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจานวน 194,000 บาท และค่า
สอบทานงบเพื่อใช้ เปรี ยบเทียบ และค่าตรวจสอบข้ อมูลครัง้ แรกที่มีการควบบริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 1,539,000 บาท ที่เป็ น
การจ่ายเพียงครัง้ เดียว รวมเป็ นค่าสอบบัญชีทงสิ
ั ้ ้น 3,088,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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รายการ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ 3/2561
ค่าสอบทานงบการเงินเพื่อใช้ เปรียบเทียบ*
ค่าตรวจสอบข้ อมูลครัง้ แรกที่มกี ารควบบริษัท*
รวม

ค่ าสอบบัญชี (ตัง้ แต่ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
การควบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
1,355,000
194,000
1,200,000
339,000
3,088,000

หมายเหตุ *เป็ นการจ่ายเพียงครัง้ เดียว (One-Time Payment)
ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit Service) เท่านัน้ ไม่มีการให้ บริ การอื่นนอกเหนือจากการ
สอบบัญชี (Non-Audit Service)
อนึ่งเคพีเอ็มจีเป็ นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทด้ วย
คู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4
การที่บริ ษัทเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงมาได้ ถึงปั จจุบนั เพราะมีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ซึ่งคณะกรรมการ
บริ ษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ ถือปฏิบตั ิและให้ ความสาคัญอย่างสม่าเสมอตลอดมา คือ
“ตัง้ มั่นในความเป็ นธรรม มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่ าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่ อสังคม”
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รวบรวมข้ อพึงปฏิบตั ิของบริ ษัทและของเอสซีจี เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทา “คู่มือจรรยาบรรณ” ขึ ้น
เพื่อมุ่งหวังให้ ค่มู ือจรรยาบรรณนีเ้ ป็ นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนได้ ศึกษาและทาความเข้ าใจข้ อปฏิบัติต่าง ๆ
โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิ งานของตนโดยตรง โดยได้ รวบรวมแนวปฏิบตั ิของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีมาจัด
หมวดหมู่เสริ มด้ วยตัวอย่างและกาหนดข้ อพึงปฏิบตั ิที่ชดั เจน เพื่อให้ เข้ าใจได้ ง่าย และสามารถนาไปใช้ ได้ สะดวกรวมทัง้
กาหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยมี
คณะทางานกาหนดนโยบายและให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงใน
หน่วยงานที่มีหน้ าที่ดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องและหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ติดตามผลการดาเนินงาน
ตลอดจนให้ คาปรึ กษาในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องโดยได้ กาหนดช่องทางให้ พนักงานแสดงความคิดเห็นและตัง้ คาถามที่
เกี่ยวข้ องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ภายในเรื่ อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้ คาปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”
อีกทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ ปรับปรุ งคูม่ ือจรรยาบรรณของบริ ษัท โดยมีการยุบรวม แยก และเพิ่มเติมหัวข้ อ เรื่ องแนว
ปฏิบตั ิและตัวอย่าง รวมทังเพิ
้ ่มนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องนัน้ ๆ ให้ สอื่ ความหมายชัดเจนขึ ้น และสอดคล้ องกับข้ อกฎหมาย
นโยบายบริ ษัท แนวปฏิบตั ิของสากล และสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานตระหนักในเรื่ องจรรยาบรรณ ฝ่ าย
จัดการจึงได้ จดั ให้ มีการให้ ความรู้และส่งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณให้ แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับเน้ นการสร้ างจิตสานึก
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ให้ แก่พนักงานตังแต่
้ เริ่ มเข้ างานโดยได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้ าใจและสามารถนาไปใช้ เป็ น
หลักในการปฏิบตั ิงานอย่างเคร่งครัด และเป็ นปั จจัยสาคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็ นประจาทุกปี รวมทังการ
้
ได้ ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็ นการจาลองเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ตาม
หัวข้ อที่กาหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานร่วมตอบคาถามและแบ่งปั นประสบการณ์ตา่ ง ๆ เพื่อสือ่ สาร
ให้ พนักงานสามารถเข้ าใจได้ ง่ายและนาไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานในชีวิตประจาวัน โดยเผยแพร่ในรูปแบบจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (eNewsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรั บผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเพื่อประโยชน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ อยู่
ร่ วมกันได้ ทุกฝ่ าย โดยนอกจากการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทยังกาหนดนโยบายเพื่อความยัง่ ยืน มี
ความมุ่ง มัน่ ในการดาเนิน ธุร กิจ พร้ อมกับ การพัฒ นาและเปิ ด เผยข้ อ มูล ความปลอดภัย สิ่ง แวดล้ อ ม พลัง งาน และ
ผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย โดยสามารถสรุปเป็ นแนวปฏิบตั ิได้ ดงั นี ้

1. พนักงาน บริ ษัทให้ ค วามสาคัญกับ พนัก งานโดยถือว่า พนัก งานเป็ นทรั พยากรที่มีค่า และมีค วามมุ่ง มั่น ให้
พนัก งานมี ความภูมิใจในองค์กร และสามารถคิดเป็ นทาเป็ น เป็ นคนเก่งคนดี การส่งเสริ มพัฒนาด้ านการฝึ กอบรม
ทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึ งการบริ หารจัดการ องค์ ความรู้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในองค์ ก รด้ ว ยหลัก การ Knowledge
Management นอกจากนี ย้ ัง ให้ ความสาคัญ อัน ดับ หนึ่งในการบริ ห ารจัดการด้ านความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม
พลังงาน ให้ พนักงานมีสภาพแวดล้ อมในการทางานอย่างปลอดภัย มีความสุขในการทางาน รวมถึงค่าตอบแทน
สวัสดิการในการดูแลพนักงานและครอบครัวพนักงานอย่างเหมาะสม

2. ลูกค้ า บริ ษัทมีความมุ่งมั่นผลิตสินค้ าและบริ การที่ได้ คุณภาพตามมาตรฐาน และผ่านกระบวนการควบคุม
ป้องกันและปรับปรุ งแก้ ไข โดยคานึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้ งานของลูกค้ า ตลอดจนมุง่ มัน่ พัฒนาและรักษา
สัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนรวมทังการน
้
าเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
และพึงพอใจของลูกค้ า

3. คู่ค้า บริ ษัทดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของกฎหมาย และข้ อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ต่อคูค่ ้ าคูธ่ ุรกิจ รวมถึงชุมชนรอบข้ าง

4. คู่ธุรกิจ บริ ษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการดาเนิ นการพัฒนาด้ านความปลอดภัยในการทางานของ บริ ษัทคู่
ธุ ร กิ จ รวมถึ งการส่งเสริ มการฝึ กอบรมความรู้ ทัง้ ในงานและนอกงานของคู่ธุ รกิ จให้ สามารถท างานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

5. ชุมชน บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและถือมัน่ ในอุดมการณ์การดาเนินธุรกิจที่
รับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วนและถูกต้ อง รวมทังการให้
้
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริ มสร้ างประโยชน์สขุ ของชุมชนที่บริ ษัทเข้ าไปดาเนินธุรกิจด้ วย โดยเฉพาะด้ านการพัฒนาและส่งเสริ ม
ศักยภาพของเยาวชน
จากนโยบายเพื่อความยั่งยืน สอดคล้ องกับหลักการ 8 ข้ อ ความรับ ผิดชอบต่อ สังคม สิ่ง แวดล้ อ มและผู้มีส่วนได้ เสีย
อันได้ แก่
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทยึดหลักการดาเนินธุรกิจที่เป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ต่อต้ านการผูกขาดทางการค้ าและการใช้ อานาจ
บิดเบือนกลไกการแข่งขันทางการตลาด ดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ปกป้องข้ อมูลและความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ า
ให้ บริ การด้ วยความเป็ นธรรม สอดคล้ องกับนโยบายเพื่อความยัง่ ยืน
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2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และถือปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กรที่
จะทางาน อย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายอย่า งให้ เกี ยรติ จริ งใจ เป็ นมิ ต ร
และเป็ นธรรม
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ดาเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบทังทางตรงหรื
้
อ
ทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้ องในทุกประเทศ และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการดาเนินการ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเคารพสิทธิ มนุษยชนโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิ ของพนักงาน พนักงานมีสิทธิ แสดงความ
คิดเห็น และเป็ นตัวแทนในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริ ษัท เช่น คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ หารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิโดยปฏิบตั ิตามกฎหมายเป็ นขันต
้ ่า เช่น การจ้ างงาน สิทธิ
และสวัสดิการขันพื
้ ้นฐานในการทางาน การบริ หารค่าตอบแทน พัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อ
เสริ มสร้ างโอกาสความก้ าวหน้ าทางอาชีพ
บริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อมในการทางาน บริ ษัทได้ ยดึ ถือปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องตาม
กฎหมาย รวมทังส่
้ งเสริ มและสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางาน ให้ พนักงานตระหนักถึงการทางานด้ วย
ความปลอดภัย รวมทังก
้ ากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน พนักงงานคูธ่ ุรกิจ คูธ่ ุรกิจ และผู้มาติดต่อ ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กาหนดขึ ้นโดยเคร่งครัด
บริ ษัทยังตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันอันตรายจากเครื่ องจักรและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้ อมในด้ านต่าง ๆ และได้ ปรับปรุ งป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยได้ กาหนดและดาเนินการซ้ อมแผนเตรี ยมความ
พร้ อมตอบสนองเหตุการณ์ฉกุ เฉิน ดังนี ้
- แผนป้องกันและระงับอัคคีภยั
- แผนป้องกันและระงับเหตุกรณีแก๊ สรั่ว, ระเบิด
- แผนป้องกันและระงับเหตุกรณีน ้าท่วม
- แผนป้องกันและระงับเหตุกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
- แผนป้องกันและระงับเหตุกากของเสียอุตสาหกรรมหกรั่วไหล
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทได้ ทาการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ สมบัติดีขึ ้น ได้ มาตรฐาน คานึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้ งาน ตรง
ตามความต้ องการของลูกค้ าและยังเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนลงทุนด้ านเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อม และสังคมโดยรอบ อันจะเห็นได้ จากรางวัลที่บริ ษัทได้ รับซึ่งเป็ นสิ่งยืนยันได้ ว่าบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อ
สิ่ง แวดล้ อ ม นอกจากนี บ้ ริ ษั ทยังมี ช่ องทางรั บค าเสนอแนะและร้ องเรี ยนผลิตภัณฑ์ เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทต่อไป
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการรั กษาสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากในกระบวนการผลิตต้ องพึ่งพาทรั พยากรจากธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมบริ ษัทจึงวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิง่ แวดล้ อมจากกระบวนการผลิตในด้ าน
ต่าง ๆ ดังนี ้
6.1 การจัดการน ้ามีการปรับปรุ งกระบวนการเพื่อให้ สามารถนาน ้าเสียที่เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิตน ้าดิ นกลับมา
ใช้ ซ ้าในกระบวนการผลิตเดิมซึ่งช่วยลดปริ มาณการใช้ น ้าประปานอกจากนี ้ยังรณรงค์ให้ มีการใช้ น ้ารี ไซเคิลใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงงาน เช่น ล้ างพื ้น รดน ้าต้ นไม้ ซึ่งเป็ นการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและยังช่วยลด
ปริ มาณน ้าทิ ้งที่ปล่อยออกสูภ่ ายนอกโรงงานอีกด้ วย
6.2 พลังงานความร้ อนจากเตาที่ต้องปล่อยออกสูช่ นบรรยากาศถู
ั้
กนากลับมาใช้ ในเตาอบไล่ความชื ้นกระเบื ้อง เพื่อลด
ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสูบ่ รรยากาศ และใช้ พลังงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6.3 โครงการ Biogas เป็ นโครงการที่ได้ รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล โดยการนาเศษขยะมูลฝอยในโรงงานมากาจัด
ด้ ว ยกระบวนการหมักเพื่อ ให้ ได้ ก๊า ซชี วภาพและน ามาใช้ ใ นร้ านค้ าโรงอาหาร เป็ น การน าขยะมาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ สูงสุด นอกจากนีบ้ ริ ษัทยังส่งเสริ มให้ พนักงานนาขยะรี ไซเคิล มาแลกเป็ นของใช้ ภายในครั วเรื อนภายใต้
โครงการ Green Land Recycle
6.4 การจัด การของเสีย ภายในโรงงาน มีก ารนากากตะกอนจากระบบบาบัด น ้าเสีย และผงดิน Reject มาเป็ น
ส่วนผสมในการผลิตใหม่เพื่อลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
6.5 การจัดการฝุ่ นที่เกิดจากการผลิต มีการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพระบบกาจัดฝุ่ น โดยนาระบบอัตโนมัติเข้ ามาช่วย
ควบคุม ป้อ งกัน ไม่ใ ห้ ส ง่ ผลกระทบสูช่ ุม ชนและสิ ่ง แวดล้ อ มภายนอก และฝุ่นจากการดัก จับ นี ้ได้ น าเข้ า สู่
กระบวนการผลิตใหม่ทาให้ ลดการใช้ ทรัพยากร นอกจากนีม้ ีการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
6.6 โครงการ Smart Cooling เป็ นโครงการลดอุณหภูมิในพื ้นที่ทางานโดยการระบายความร้ อน ซึ่งนาอากาศใหม่มา
หมุนเวียน โดยไม่ต้องติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศ ทาให้ สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกออกสู่ชนั ้
บรรยากาศ และลดการใช้ พลังงานอีกด้ วย
6.7 โครงการเครื่ องหมายลดคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของผลิตภัณฑ์ หรื อฉลากลดโลกร้ อน คือ ฉลากที่แสดงว่ากระเบื ้อง
คัมพาน่าได้ ผ่านการประเมินคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกของ
ผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่ง เป็ นการประเมินการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตังแต่
้ การได้ มาซึง่
วัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้ งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทเข้ าร่วมการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และช่วยส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
ให้ ดีขึ ้นซึง่ โครงการที่เกิดขึ ้นในปี 2560 ได้ แก่
7.1 โครงการปั นโอกาสวาดอนาคต ซึง่ เป็ นโครงการที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี อันได้ แก่
7.1.1 โครงการห้ องนา้ เพื่อน้ อง เป็ นโครงการปรั บปรุ งห้ องนา้ ของโรงเรี ยนม่วงสามสิบอานวยปั ญญา จังหวัด
อุบลราชธานี
7.1.2 โครงการหน้ าต่างธรรมะเป็ นโครงการปรับปรุงศาลาการเปรี ยญ วัดพุ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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7.1.3 โครงการพัฒนาเส้ นทางศึกษาธรรมชาติระยะสัน้ สาหรับเด็กและครอบครัว เป็ นการจัดทาเส้ นทางที่ใช้ เดิน
ศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
7.1.4 โครงการ Room are not alone เป็ นโครงการปรับปรุงห้ องสมุดโรงเรี ยนบ้ านหนองกระเบา จังหวัดสระบุรี
ที่ผพุ งั ไปตามเวลาให้ สามารถใช้ งานได้ อีกครัง้
7.1.5 โครงการคัมพานา ปั นฝั นเพื่อน้ องเป็ นโครงการปรับปรุ งพืน้ ที่ต่าง ๆ ในโรงเรี ยนวัดคลองใหม่และวัดโคก
กระต่าย จังหวัดสระบุรี ให้ มีสภาพแวดล้ อมที่ดี และมีความปลอดภัยแก่นกั เรี ยน
7.2 โครงการแปลงสาธิตนาเปี ยกสลับแห้ งแกล้ งข้ าว ซึง่ เป็ นแปลงตัวอย่างการทานาโดยใช้ น ้าน้ อย ลดการใช้ สารเคมี
ในการกาจัดศัตรูพืช ส่งเสริ มให้ ใช้ ปยชี
ุ๋ วภาพจากกากกาแฟ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวนาและผู้บริ โภคข้ าวต่อไป
7.3 โครงการปิ่ น โตข้ า ว เป็ น โครงการที่ บ ริ ษั ท ร่ ว มมื อ กับ ชาวนาพื น้ ที่ ร อบ ๆ บริ ษั ท โดย ใช้ เ ป็ น โครงการ
ต้ น แบบชื่ อ “คัมพานา โมเดล” โดยจะให้ ชาวนาปลูกข้ าวที่ปลอดสารพิษเพื่อนามาใช้ บริ โภคภายในร้ านค้ าในโรง
อาหารของคัมพานา เพื่อตัดปั ญหาพ่อค้ าคนกลางและเพิ่มรายได้ ให้ ชาวนาในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
และได้ ข้าวที่ปลอดสารพิษเพื่อบริ โภค และส่งเสริ มสุขภาพที่ดีของทังชาวนาและผู
้
้ บริ โภคในโรงงาน
7.4 โครงการปลูกถัว่ เหลืองเพื่อทดแทนการปลูกพืชในหน้ าแล้ ง เป็ นโครงการต่อเนื่องจากโครงการแปลงสาธิตนา
เปี ยกสลับแห้ งแกล้ งข้ าว และโครงการปิ่ นโตข้ าว เนื่องจากในปี นี ้นิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีโรงงานผลิตนมถัว่
เหลืองเปิ ดดาเนิน การและพร้ อมรับ ซื ้อถั่ว เหลือ งที่ผลิต ได้ ม าตรฐานทั ้งหมด ทางนิค มฯ จึง ส่ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ม
เกษตรกรรอบนิคมฯ นาร่ องทดลองปลูกถัว่ เหลืองเป็ นครัง้ แรกในพื ้นที่ตาบลโคกแย้ ให้ ได้ ผลผลิตตามมาตรฐาน
พร้ อ มทั ้งทดลองหาวิธีการที่สามารถเพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพ เหมาะแก่การนาไปทานมถั่วเหลือง เนื่องจาก
สามารถขายได้ ราคาสูงกว่าราคาตลาดเป็ นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี
7.5 โครงการบอกเล่าเรื่ องราวถนนสีขาวสูน่ ้ อง ๆ นักเรี ยน เป็ นโครงการให้ ความรู้ กฎจราจรที่ถกู ต้ อง โดยผู้เชี่ยวชาญ
ให้ แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนรอบนิคมฯ เพื่อปลูกฝังการตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่และการใช้ ถนนร่วมกัน
7.7 โครงการนักสืบสิ่งแวดล้ อมสายน ้าและสายลม เป็ นโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ กับสังเกตสิ่งแวดล้ อมรอบ ๆ
ตัวของนักเรี ยนที่สามารถบ่งชีไ้ ด้ ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ ้นในน ้าและอากาศของโรงงานวัดหนองผักชี เหนือ
7.8 โครงการอบรม Happy Workplace พนั ก งานมี ค วามสุ ข สู่ อ งค์ ก รที่ ป ระสบความส าเร็ จ ให้ แก่ ตั ว แทน
ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคและส่งเสริ มให้ ทกุ โรงงานมีกิจกรรม Happy Workplace ให้ ครบทัง้ 8
ด้ าน เพื่อสร้ างความสุขให้ แก่บคุ คลากรของตัวเอง
7.9 กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
อาทิเช่น การสอนทาดอกไม้ จันทน์ ดอกดารารัตน์ให้ แก่ตวั แทนจากบริ ษัทต่าง ๆ กิจกรรมร่ วมกันประดับดอก
ดาวเรื องบริ เวณหน้ านิคมฯ ร่ วมสนับสนุนกิ จกรรมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬาอาเภอหนองแค กิจกรรมพาพนักงานไปสักการะพระ
บรมศพ และนาชมพระเมรุมาศ ณ ท้ องสนามหลวง
นอกจากนี ้บริ ษัทยังเข้ าร่ วมกิจกรรมชุมชนในด้ านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ เพื่อเสริ มสร้ างสัมพันธ์ ที่ดีกบั ชุมชุน
โดยรอบเช่น บริ จาคกระเบื ้องให้ โรงเรี ยน วัด และ ชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่นนาสินค้ า
OTOP จาหน่ายในกิจกรรมตลาดนัดซุปตาร์ สนับสนุนน ้าดื่มให้ แก่กิจกรรมต่าง ๆ ของทางชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม
หนองแค
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8. การมี น วั ต กรรมและการเผยแพร่ นวั ต กรรมจากการด าเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมและ
สิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ท ได้ ส ร้ างนวัต กรรมโดยด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิต ที่ เ ป็ น มิ ต รกับ สิ่ง แวดล้ อ มใช้ พ ลัง งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยลดปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกสูบ่ รรยากาศ เช่น
8.1 การติ ดตัง้ ระบบท าความเย็ นแบบดูดซึม Absorption chiller ควบคู่กับการใช้ ความร้ อนจากเครื่ องก าเนิ ดไฟฟ้า (Co generation) เป็ นการใช้ พลังงานความร้ อนให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยนาไปใช้ กับ Absorption chiller เพื่อ
ส่งความเย็นไปใช้ ที่ระบบปรับอากาศในอาคารสานักงาน
8.2 การนาลมร้ อนที่เหลือทิ ้งจากท้ ายเตาเผาที่ต้องปล่อยออกสูบ่ รรยากาศกลับมาใช้ ใหม่ (Waste Heat Recovery)
โดยนามาอบไล่ความชืน้ กระเบื ้อง ที่เตาอบไล่ความชืน้ กระเบื ้อง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและช่วยลดปริ มาณ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสูบ่ รรยากาศ
8.3 การตัด แบ่ง กระเบื ้องรู ป แบบใหม่โ ดยไม่ต้ อ งใช้ น า้ ( Smart Dry Cutting) เพื ่อ ช่ว ยลดการใช้ ไ ฟฟ้า ใน
กระบวนการตัด ลดปริ มาณการใช้ น ้าและน ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
8.4 การใช้ พลังงานหมุนเวียน Solar Floating, Solar Rooftop, Solar Street Light เป็ นการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์
ทดแทนการใช้ พลังงานไฟฟ้าในอาคารสานักงาน การผลิตน ้าประปา การผลิต Mold และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนสายหลักในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
8.5 การลดการใช้ ทรั พยากร Dry Process โดยการเปลี่ยนกระบวนการผลิตผงดินจากกระบวนการแบบเปี ยก เป็ น
กระบวนการแบบแห้ งเพื่อช่วยลดปริ มาณคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศและลดการใช้ นา้ ใน
กระบวนการผลิต
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

โครงการ Room are not alone เพื่ อ ป รับ ป รุ ง
ห้ อ งสมุด โรงเรี ย นบ้ า นหนองกระเบา จัง หวัด
สระบุรี ที่ผุพังไปตามเวลาให้ สามารถใช้ งานได้ อีก
ครัง้

โครงการหน้ าต่างธรรมะเพื่อปรับปรุง
ศาลาการเปรี ยญ วัดพุ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

โครงการแปลงสาธิ ตนาเปี ยกสลับแห้ งแกล้ งข้ าว ซึ่งเป็ น แปลง
ตัว อย่า งการท านาโดยใช้ น า้ น้ อ ย ลดการใช้ ส ารเคมีใ นการ
กาจัดศัตรูพืช ส่งเสริ มให้ ใช้ ปยชี
ุ๋ วภาพจากกากกาแฟเพื่อสุขภาพ
ที่ดีของชาวนาและผู้บริ โภคข้ าวต่อไป

โครงการปิ่ น โตข้ า ว โดยร่ ว มมื อ กับ เกษตรกร ต าบลโคกแย้
จังหวัดสระบุรี พื ้นที่รอบบริ ษัท ในการสร้ างโครงการต้ นแบบชื่ อ
“คัมพานา โมเดล” โดยให้ ชาวนาปลูกข้ าวที่ ปลอดสารพิษเพื่ อ
นามาใช้ บริ โภคภายในร้ านค้ าในโรงอาหารของบริ ษัท
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โครงการปลูกถัว่ เหลืองเพื่อทดแทนการปลูกพืชใน
หน้ าแล้ ง โดยส่งเสริ มให้ เกษตรกรรอบนิคมฯปลูกถัว่
เหลื องที่ ได้ คุ ณภาพ และน ากลั บมาจ าหน่ ายใ ห้
โรงงานผลิตนมถัว่ เหลืองในนิคมฯ

โครงการนักสืบสิ่งแวดล้ อมสายน ้าและสายลมเพื่อ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการกับสังเกตสิ่งแวดล้ อมโรงเรี ยน
รอบนิคมฯ

โครงการอบรม Happy Workplace พนักงาน
มีความสุขสู่องค์กรที่ประสบความสาเร็ จ
ให้ แก่ตวั แทนผู้ประกอบการในนิคมฯ
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษัทกาหนดวิสยั ทัศน์ในการเป็ นผู้นาตลาดในภูมิภาค มุ่งดาเนินธุรกิจควบคู่กบั การเสริ มสร้ างความก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืนให้ แก่
อาเซียนและทุกชุมชนที่เข้ าไปดาเนินงานมุ่งสร้ างคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ า พนักงานและผู้มีส่ วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ภายใต้ คณ
ุ ภาพการ
บริ หารงานระดับโลก สอดคล้ องกับหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี และมีมาตรฐานด้ านความปลอดภัยสูง อีกทังยั
้ งมุง่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็ นอยู่ของผู้คนด้ วยสินค้ าและบริ การที่มีคุณภาพจากกระบวนการดาเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้ างสรรค์
นวัตกรรมที่มีความเป็ นเลิศ ฝ่ ายจัดการเชื่อว่าการจะก้ าวสูค่ วามเป็ นผู้นาได้ นนต้
ั ้ องมีระบบการกากับดูแลการบริ หารความเสีย่ ง การ
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผลสอดคล้ องตามมาตรฐานสากลทังการปฏิ
้
บตั ิงาน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่กาหนดนโยบายการกากับดูแล การบริ หารความเสีย่ ง การ
กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริ ษัทโดยอ้ างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบตั ิงานดังนี ้
- การกากับดูแล

อ้ า ง อิ ง Organization for Economic Co- operation and Development ( OECD) /
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)/ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย/ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

- การบริ หารความเสีย่ ง

อ้ างอิง COSO Enterprise Risk Management/ ISO 31000

- การกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน อ้ างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
- การควบคุมภายใน

อ้ างอิง COSO Internal Control Framework2013/COBIT5

คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายจัดการกาหนดให้ การควบคุมภายในของบริ ษัทเป็ นไปตามกรอบการ
ควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทตามแบบประเมิน ของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อฝ่ ายจัดการ จากนันน
้ าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริ ษัทในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้ อโดยการซักถามข้ อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบฝ่ ายจัดการและผู้ดแู ล งาน
ตรวจสอบแล้ วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิ ผลต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรั กษาทรั พย์ สินและใช้ ทรั พยากรอย่างมี ประสิทธิ ภาพ ทัง้ นีไ้ ม่พ บ
ข้ อบกพร่องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทปลูกฝั งให้ ฝ่ายจัดการ หัวหน้ างาน และพนักงานตระหนักเรื่ องการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ยง การกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริ ษั ทพิ จารณาแล้ วเห็ นว่า บริ ษั ทมีจ านวนบุคลากรอย่างเพี ยงพอในการ
ดาเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทังมี
้ ระบบการควบคุมภายในสาหรับติดตามควบคุมดู แลการดาเนินงานเพื่อป้องกันทรัพย์สนิ
ของบริ ษัทจากการที่กรรมการหรื อฝ่ ายจัดการนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ ว
ฝ่ ายจัดการในฐานะผู้กากับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ มกี ารพัฒนาเครื่ องมือต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับความเสีย่ ง
ที่เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพื่อสร้ างระบบงานเชิงป้องกันในการดาเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทได้ อนุมตั ิหลักการหรื อเครื่ องมือการกากับ
ดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ ง ดังนี ้
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1.1 Proactive and Preventive System
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้ อย่างยัง่ ยืน คือ พนักงานต้ องมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน เพื่อ
เป็ นการส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณให้ กบั พนักงาน บริ ษัทได้ จดั ทาระบบเชิงป้องกันภายในบริ ษัท“Proactive
and Preventive System”ซึง่ ประกอบด้ วย
1.1.1 แบบทดสอบEthics e-testing เพื่อปลูกฝังให้ ความรู้ สร้ างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ กบั พนักงานทุกระดับเป็ นประจา
ทุก ปี แ ละสามารถน าเรื่ อ งคุณ ธรรม อุด มการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อ ต้ า นคอร์ รั ป ชัน มาปฏิ บัติและ
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ให้ เกิดผลได้ จริ ง แบ่งแบบทดสอบออกเป็ น 3 ระดับให้ สอดคล้ องกับบทบาท อานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งพนักงานของบริ ษัททุกคนได้ ผ่านการทดสอบร้ อยละ 100 นอกจากนี ้ได้ มีการ
วิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนาเรื่ องที่พนักงานตอบผิดเป็ นจานวนมาก มาสื่อสารให้ พนักงานทุก
ระดับเกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
1.1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three
Lines of Defense)” ซึ่งเป็ นแนวทางที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากล บริ ษัทส่งเสริ ม ผลักดันให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานและหัวหน้ า
งานในแต่ละบริ ษัทฯ/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(Third Line) ประยุกต์ใช้ แนวทางดังกล่าวในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ การประเมินความเสี่ยง กาหนดการ
ควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทาหน้ าที่เป็ น First Line ถือว่าเป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สดุ ที่ทาให้ แนวทาง
ดังกล่าวประสบความสาเร็ จและมีประสิทธิ ภาพ บริ ษัท ฯเสริ มสร้ างความตระหนักรู้ ในหลากหลายรู ปแบบ เช่น ให้
First Line ลาดับสูงสุดของบริ ษัทฯ/หน่วยงานเป็ นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เพื่อนา
แนวทางไปใช้ ในการปฏิบตั ิจริ ง (Execution)
1.1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษาเรื่ องการทุจริ ต การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริ ษัท และจรรยาบรรณ” ให้
พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบตั ิงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ ้า
1.2 การบูรณาการการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ยง การกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน (Integrated Governance,
Risk Management, Compliance and Internal Control; Integrated GRC)
บริ ษัทดาเนินการด้ านการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ยง การกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายใน (GRC) และ
ยกระดับสูม่ าตรฐานสากล Integrated GRC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ ้าซ้ อนในการปฏิบตั ิงาน ตังแต่
้ การ
ก ากับ ดูแ ล การก าหนดกลยุทธ์ การบริ ห ารความเสี่ย ง จนถึ ง การติ ดตามผล โดยได้ สื่อ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจถึง
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ที่จะได้ รับ พนักงานทุกคนสามารถกากับดูแล ประเมินความเสี่ยง กากับดูแลการปฏิบัติงาน และ
กาหนดการควบคุมที่จาเป็ นในงานที่ตนรับผิดชอบได้
1.3 การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท น าระบบการบริ ห ารงานด้ านการก ากับ ดู แลการปฏิ บัติ ง าน (SCGCompliance Management System (CMS) ที่
พัฒนาขึ ้นมาใช้ เป็ นกลไกในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่จะทาให้ การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยวางพื ้นฐานให้ ผ้ ปู ฎิบตั ิงานในฐานะ First line มีกระบวนการปฏิบตั ิงานที่มนั่ ใจได้ ว่าจะป้องกัน ความเสี่ยง
จากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยมีหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ กาหนดการควบคุม ติดตามและนาไปปฏิบตั ิให้ เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อบริ หารจัดการไม่ให้
เกิดความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk)
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1.4 การปฏิบตั ิในเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน
บริ ษัทจัดทาแนวปฏิบตั ิการกากับการปฏิบตั ิงานด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชันซึ่งสอดคล้ องตาม ISO19600 เพื่อเป็ นแนวทางให้
บริ ษัทฯ/หน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้ านคอร์ รัปชันใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็ นระบบโดยมี
หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เป็ นที่ปรึ กษา ให้ คาแนะนา และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ทาหน้ าที่ประเมิน
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รั ปชันเพื่ อสร้ างความมั่นใจให้ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในยังได้ จดั Workshop เรื่ อง Anti-Corruption Compliance Checklist
ให้ กบั หน่วยงานที่มีความเสี่ยง เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงและกาหนดแนวทางป้องกัน/ ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์
รัปชัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯได้ มีการสือ่ สารให้ กรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการ พนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา
123/5 โดยพนักงานจัดการในฐานะฝ่ ายบริ หาร (First Line ระดับสูง) ต้ องประเมินความเสี่ยง กาหนดมาตรการที่เหมาะสม
ผลักดัน สือ่ สาร และปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน
1.5 การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเอง (Control Self Assessment)
คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กากับดูแลประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในมีมติให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้ วย
ตนเอง (Control Self Assessment) เพื่อให้ ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึง่ สอดคล้ อง
กับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ที่กล่าวถึงบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานตามแนวทาง Three
Lines of Defense หน่วยงานตรวจสอบภายในร่ วมกับหน่วยงานสนับสนุนและทีม Second Line พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิงาน
การเป็ นที่ปรึกษาให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน (First Line) ในการประเมินความเสีย่ งของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทังแบ่
้ งปั นแนวปฏิบตั ิที่เกิดประสิทธิ ผล (Success Cases) ร่ วมกันเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ลดความซ ้าซ้ อนในการสร้ างระบบงานเชิงป้องกันให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานทาให้ สามารถตอบสนองได้
ทันต่อความเสีย่ งของธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั
1.6 การกากับดูแลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้ อมูลและระบบเครื อข่ายสือ่ สาร
1.6.1 ปั จจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจในยุค Industry 4.0 ที่ช่วยสร้ างความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการดาเนินธุรกิจและถือเป็ นอีกหนึ่งกลยุทธ์ สาคัญของการดาเนินธุรกิจ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทในปั จจุบนั เป็ นเทคโนโลยีระดับ สูงและซับซ้ อ น จึงต้ องมีคณะทางาน IT
Governanceของเอสซีจีท าหน้ า ที ่ก ากับ ดูแ ลการใช้ ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ เ กิด ประโยชน์แ ละความ
ปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว ความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
สารสนเทศ (Network) และการนาข้ อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ ในการบริ หารจัดการ
1.6.2 บริ ษัทได้ นา SCG e-Policy มาประยุกต์ ใช้ ซึ่งเอสซีจีได้ ทบทวนและปรั บปรุ งให้ สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล
COBIT5 รวมทัง้ ให้ ทัน กับ เทคโนโลยี ที่ เปลี่ย นแปลงและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ ตลอดจนเพิ่ ม นโยบายให้
ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้ งานอยู่ในปั จจุบันและที่มีแผนจะนามาใช้ เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้ งานโดยผิด
วัตถุประสงค์ ผิดกฎหมายภายใต้ ประเทศที่ปฏิบตั ิงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับระบบงานหรื อเครื อข่าย
และการรักษาข้ อมูลสาคัญให้ มีความปลอดภัย โดยนโยบายดังกล่าวจัดทาจาแนกตามกลุม่ ผู้ใช้ งานเพื่อให้ สะดวกต่อการ
นาไปใช้ มากขึ ้น และบริ ษัทได้ กาหนดให้ พนักงานทาแบบทดสอบ e-Policy e-testing เพื่อให้ พนักงานรับทราบ และเข้ าใจ
นโยบาย ระเบียบการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง ซึ่งพนักงานของ
บริ ษัทได้ ผา่ นการทดสอบร้ อยละ100
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1.6.3 ปั จจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของการดาเนินธุรกิจทังการจั
้
ดเก็บข้ อมูล การใช้ งานอุปกรณ์
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย (Infrastructure and Network System) และเป็ นหนึ่ ง เดี ย วกั บ วิ ธี ก าร
ปฏิบตั ิงานประจาวัน บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ นา
นโยบายของคณะทางาน Cybersecurity Governance Committee ของเอสซีจีมาประยุกต์ใช้ กบั บริ ษัทเพื่อกากับ
ดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สอดคล้ องกับแนวทางการดาเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามจาก
Cyber ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกาหนดแนวปฏิบตั ิเน้ นการสื่อสารให้ ความรู้ ในเรื่ อง e-Policy และ Cyber
Awareness เพื่อสร้ างความตระหนักรู้ เรื่ องความปลอดภัยด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถือเป็ นสิ่งที่สาคัญสูงสุดในการ
รั กษาข้ อมูลความลับของบริ ษัทรวมทัง้ มีการจัดสัมมนาให้ ความรู้ แก่พนักงานและการออกสื่อ ประชาสัมพันธ์ ใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info Graphic และ Poster เป็ นต้ น
1.7 การพัฒนาและส่งเสริ มการใช้ ระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้ กบั ธุรกิจ
บริ ษัทมีการใช้ งานระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้ รวดเร็ วและทันเวลา หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในจึงได้ จดั ทารายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ
ในบริ ษัทเพื่อเป็ นเครื่ องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ ไขรายการผิดปกติ และกาหนดวิธีการป้องกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ ง่าย รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
1.8 ระบบการรับข้ อร้ องเรี ยน
บริ ษัทได้ พฒ
ั นาระบบการรับข้ อร้ องเรี ยนโดยเชื่อมต่อระบบ SCG Whistleblowing System มาจากเอสซีจี สาหรับพนักงานและผู้
มีสว่ นได้ เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้ งเบาะแสการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกากับ
ดูแล ระเบียบ ข้ อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน รวมถึงการกระทาทุจริ ต โดยพนัก งานสามารถแจ้ งผ่าน
Web Intranet และผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกแจ้ งผ่านเว็บไซต์ www.scgceramics.com หรื อแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทาง
e-mail/ จดหมาย บริ ษัทกาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยนไว้ อย่างชัดเจนตังแต่
้ การรวบรวมข้ อเท็จจริ งโดยทา
เป็ นความลับการตังคณะท
้
างานตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง การตังคณะกรรมการสอบสวนการพิ
้
จารณาอนุมตั ิการลงโทษ รวมไปถึงการ
รายงานผลข้ อร้ องเรี ยน นอกจากนี ้ ผู้ร้องเรี ยนสามารถติดตามผลข้ อร้ องเรี ยนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริ มการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมและพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมากยิ่งขึ น้ ระบบการรับข้ อร้ องเรี ยนของบริ ษัทได้ รับการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอย่างใกล้ ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการใช้ งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชัน้ และใช้ Server แยกเป็ น
อิสระจากการใช้ งานอื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูลไปสูบ่ คุ คลที่เกี่ยวข้ อง
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณและมี
ความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากลทังมาตรฐานสากลด้
้
านการ
ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors :IIA) และมาตรฐานสากลด้ านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
(Information Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology Audit Guide: GTAG) โดยมี กฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้ กาหนดภารกิ จ ขอบเขตการปฏิบัติ งาน อานาจและหน้ า ที่ ค วาม
รั บผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานการปฏิ บัติงานตรวจสอบไว้ อ ย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็ นประจาทุก ปี ใ ห้
เหมาะสมอยูเ่ สมอ
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นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสีย่ ง (Risk Based Audit Planning) แล้ ว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ พฒ
ั นา
งานตรวจสอบโดยเน้ นการสร้ างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้ างและรักษามูลค่าให้ กบั บริษัทเพื่อยกระดับการให้ ความ
เชื่อมัน่ (Assurance) การให้ คาปรึกษา (Advise) และเข้ าใจธุรกิจในเชิงลึก (Insight) ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
1. การพัฒนางานตรวจสอบให้ เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)
เพื่อเสริ มสร้ างให้ หน่วยงานต่าง ๆ ในบริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิงานครอบคลุมทังด้
้ านการกากับดูแล การบริ หารความเสี่ยง การ
กากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายในที่ดี (GRC) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense
สร้ างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตาม
แนวทางป้ อ งกั น 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร (Workshop) เพื่ อ สื่ อ สารให้
ผู้บงั คับบัญชาและผู้ปฏิบตั ิงานเข้ าใจบทบาทของตนเองและนาไปประยุกต์ใช้ กบั การปฏิบตั ิงานจัดทา Presentation และ Script
ให้ หน่วยงานที่ รั บผิ ดชอบด้ าน GRC ใช้ สื่อสารในแนวทางเดี ยวกันผ่านการประชุมเชิ งปฏิ บัติ การ (Workshop) รวมทัง้
ประสานงานกับ Second Line ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance ฯลฯ เพื่อบูรณาการ (Integrated)
การปฏิบตั ิงานและแลกเปลีย่ นมุมมองในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั บริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริ ษัทให้ สอดคล้ องตาม COSO
2013 เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทงั ้ 3 ด้ าน คือด้ านการปฏิบตั ิงาน ด้ านการรายงาน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และ
สอดคล้ องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบเพื่ อ
นาเสนอในรายงานประจาปี และแบบฟอร์ ม 56-1
1.2.1 การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมสาหรับระบบงานใหม่ของบริ ษัท
หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้ คาแนะนากับผู้ปฏิบตั ิงาน (First Line) และ
หน่วยงาน Second Line เพื่อให้ ความเชื่อมัน่ กับคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหาร
ความเสี่ยง การกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และการควบคุมภายในของบริ ษัทมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
นอกจากนี ้ยังมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสาหรับระบบงานใหม่ ๆ ของบริ ษัทเมื่อพบว่า บริ ษัท
มีจุดที่ต้องปรับปรุ ง ผู้ตรวจสอบจะให้ ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) และให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ
ขันตอนปฏิ
้
บตั ิงานที่ถูกต้ องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทังติ
้ ดตามผลการปฏิบตั ิงานหลังจากให้
คาปรึ กษา นอกจากนี ้ยังเน้ นการตรวจสอบด้ านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อม เพื่อลดความเสี่ยงด้ าน Safety,
Health and Environment ซึง่ เป็ นหนึง่ ในความเสีย่ งที่สาคัญของบริ ษัทฯ
1.2.2 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแผนงานระยะปานกลางของบริ ษัทที่ให้ ความสาคัญกับ Digital Transformation มาสร้ างนวัตกรรมใหม่ เพื่อ
สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์กร มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวของแต่ละธุรกิจ และแนวโน้ ม
ความเสี่ยงด้ าน Cybersecurity ที่สูงขึน้ มาก จึงจาเป็ นต้ องนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อ
สนับ สนุน การด าเนิ น ธุ ร กิ จ มี ก ารพัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ สาคัญ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในร่ วมเป็ นที่ปรึ กษา ให้ คาแนะนาในการกาหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการ
ควบคุม รวมทังภายหลั
้
งการติดตังระบบจะมี
้
ผ้ ตู รวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดาเนินการ
หน้ า 109

บริ ษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ และเพื่อลดความเสีย่ งด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน
1.3 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในกาหนดให้ มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้ การวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับนโยบายและแผนงาน โดยกาหนดดัชนีชี ้วัดความพึงพอใจงานให้
ความเชื่อมัน่ (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ซึง่ ผลประเมิน
ดังกล่าวได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี และใช้ เป็ นข้ อมูลสาหรับปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบต่อไป
1.4 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาความเป็ นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในดาเนินการ ดังนี ้
1.4.1 การพัฒนาด้ านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Knowledge)
- ติด ตามแนวปฏิบ ตั ิที่ดีด้านการกากับ ดูแล การบริ หารความเสีย่ ง การกากับดูแลการปฏิบ ตั ิงานและการ
ควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชัน้ นาทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อนามาพัฒนาประยุกต์ใช้ ในงานตรวจสอบ
ให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
- สนับสนุนให้ มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทังภายในและภายนอกเพื
้
่อให้ มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้ านอื่นที่จาเป็ นต่อบริ ษัทฯ
- ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้ วยการสอบวุฒิบตั รทางวิชาชี พตรวจสอบหรื อ
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบ
1.4.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)
- พัฒนาความรู้ ทางธุรกิ จ (Business Acumen) ให้ แก่ผ้ ูตรวจสอบภายใน โดยเชิ ญตัวแทนของแต่ละธุ รกิ จ และ
บุคคลภายนอกมาให้ ความรู้ ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของธุรกิจ เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบสามารถ
ประเมินความเสีย่ งและให้ คาปรึกษาที่ปฏิบตั ิได้ จริ ง
- มี นโยบายสรรหาบุคลากรที่ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บัติ งาน โดยโอนย้ ายพนักงานที่ มี ความรู้
ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็ นผู้ตรวจสอบและโอนย้ ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ในประเด็นที่น่าสนใจหรื อสิ่งตรวจพบที่เ ป็ น สาระสาคัญภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นประจา
1.4.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
- นาความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีมาใช้ ในงานตรวจสอบทังกระบวนการตรวจสอบการสร้
้
างเครื่ องมือเพื่อวิเคราะห์
ข้ อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น รวมทังลดความเสี
้
ยหาย
ที่เกิดขึ ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานและการทุจริ ตให้ แก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้ สามารถตรวจสอบและให้ คาแนะนาในการกากับดูแลงาน
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ ได้ รับวุฒิบตั รผู้ประกอบวิชาชีพด้ าน
การตรวจสอบ ควบคุม และรั บ รองระบบการรั ก ษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ( The Certified
Information Systems Auditor: CISA)
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1.4.4 การพัฒนางาน Integrated Audit
หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีม
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้ วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุ รกิ จและผู้ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยี สารสนเทศดาเนิ นการ
ตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทางานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ ้นโดยนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
1.4.5 การพัฒนาด้ าน Soft Side
จัดสัมมนาหลักสูตรด้ าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ ลดความกลัว และพัฒนาสู่
แนวคิดใหม่ที่จะนาศักยภาพในตนเองออกมาใช้ ได้ อย่างสูงสุด นาไปสูก่ ารวางแผนที่จะปรับปรุ งตนเอง เพื่อให้ ประสบ
ความสาเร็ จในชีวิตส่วนตัวและการทางาน
การบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงเป็ นกระบวนการสาคัญที่ช่วยส่งเสริ มให้ บริ ษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายยิ่งธุรกิจสามารถระบุ
ความเสี่ยงได้ ลว่ งหน้ ามากเท่าไหร่ ยิ่งเป็ นการช่วยลดผลกระทบและเปิ ดโอกาสในการแสวงหาการดาเนินธุรกิจได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้
การบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ภาพถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทังหมดที
้
่กล่าวมานันจะน
้
าไปสู่การ
สร้ างนวัตกรรมและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียต่าง ๆ อีกทังยั
้ งช่วยให้ บริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
กรอบการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทได้ พฒ
ั นากรอบการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร(Enterprise Risk Management Framework) ให้ ทนั สมัยและเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับกลยุทธ์การบริ หารความเสีย่ งของเอสซีจี มีการอบรม สือ่ สารให้ พนักงานและผู้เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ ายได้ รับทราบและนาไปปฏิบตั ิ เพื่อนาไปสู่การสร้ างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) และก่อให้ เกิดวัฒนธรรม
การบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Culture) อี กทัง้ มี การก าหนดวัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงที่ ย อมรั บ ได้ (Risk
Appetite) ให้ ชดั เจนเพื่อให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและนาเสนอผลการบริ หารความเสี่ยงในรู ปแบบ Risk
Dashboard แสดงความเสี่ยงสูง/ปานกลาง/ต่า พร้ อมแนวทางแก้ ไขต่อคณะจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กาหนดนโยบาย กากับดูแลให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่ในการสอบทานให้ บริ ษัทมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้ าน สอดคล้ องตาม
มาตรฐานสากล และเป็ นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการบริ หารความเสี่ยงอย่างอิสระโดยให้ ความสาคัญกับ
การนาไปปฏิบตั ิให้ เห็นผลจริ ง และการติดตามผลโดยกาหนด Risk Warning Signal หรื อ Red Flags เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกิน
กว่าระดับที่ยอมรับได้ หรื อไม่ สือ่ สารและควบคุมให้ บริ ษัทมีการกาหนดมาตรการในการแก้ ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล
คณะจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทมีคณะจัดการความเสี่ยงทาหน้ าที่กากับดูแลให้ บริ ษัทมีการบริ หารความเสี่ยงที่เป็ นระบบ กาหนดโครงสร้ าง กลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริ ษัทรวมทังก
้ าหนดผู้รับผิดชอบในการบริ หารความเสีย่ ง ควบคุมติดตามผลการบริ หารความเสีย่ ง
ให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สาคัญคือการผนวกการบริ หารความเสี่ยงเข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานจนเป็ นวัฒนธรรม
การบริ หารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) คณะจัดการความเสี่ยงรายงานผลการบริ หารความเสีย่ งต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส บริ ษัทมีคณะทางานบริ หารและจัดการความเสี่ยงเป็ นผู้นากลยุทธ์ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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ติดตามแนวโน้ มสถานการณ์ สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยง รวมถึงดาเนินการหา
มาตรการลดความเสีย่ งที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้ คาแนะนาถึงความมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของ ระบบ
การบริ หารความเสี่ยงตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ ผ่านการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั ้งกระตุ้น
ให้ บ ริ ษัท มีก ารบริ ห ารความเสี่ยงอย่างเป็ น สากล สามารถบ่ง ชี ้ถึง ความเสี่ย งสาคัญ มีด ชั นีชี ้วัด ที่เ หมาะสม มี การกาหนด
สัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิ ภาพ และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ นอกจากนี ม้ ีการสื่อสารความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลับมายังคณะทางานบริ หารและคณะจัดการความเสี่ยงและผู้ปฏิบตั ิงานเป็ นประจา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
บริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทให้ ดียิ่งขึ ้น
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทประยุกต์ใช้ แนวทางการบริ หารความเสีย่ งของเอสซีจี (SCG Risk Universe) ซึง่ ครอบคลุมทุกความเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้ สะดวกต่อการทาความเข้ าใจและนาไปปฏิบตั ิ ซึ่งแบ่งความเสี่ยงออกเป็ น 8 ประเภทได้ แก่ (1)
ความเสีย่ งด้ านความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม (2) ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้ อบังคับ (3) ความเสี่ยงด้ าน
ชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปั ญญา (4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง (5) ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนการผลิต (6) ความเสี่ยงจากการ
ดาเนินงาน (7) ความเสีย่ งด้ านการเงิน (8) ความเสีย่ งจากสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ นา Risk Universe ทัง้ 8
ประเภท มาปรับใช้ ในการบริ หารความเสีย่ งโครงการลงทุน (Investment Project Risk)และการบริ หารความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic
Risk ) เพื่ อใช้ ในการจัดท า/ ปรั บปรุ งแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) และแผนงานประจ าปี (Annual Plan) ให้
สอดคล้ องและทันต่อความเสีย่ งที่มีการเปลีย่ นแปลง
วิธีการประเมินความเสี่ยง
บริ ษัทประเมินความเสีย่ งที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทังองค์
้ กร (Common Risk Metrics) โดย Risk Owner จะใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ
เช่นเครื่ องมือทางสถิติ เช่น Scenario Analysis, Correlation Analysis,Benchmarking ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง
(Likelihood) ผลกระทบของความเสี่ยง (Severity) และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Manageability) และเปรี ยบเทียบผล
การประเมินกับ Risk Limit ซึ่งจะสอดคล้ องกับ Risk Appetite หาก Risk Owner พบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)
เกินกว่า Risk Limit จะต้ องกาหนดมาตรการจัดการ/แก้ ไขและรายงานให้ คณะจัดการความเสี่ยงทราบจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
การสร้ างวัฒนธรรมองค์ กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)
บริ ษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์ กรในการบริ หารความเสี่ยงเป็ นองค์ ประกอบสาคัญต่อความสาเร็ จของการบริ หารความเสี่ยง
นอกเหนือจากการมีเครื่ องมือและมาตรฐานในการบริ หารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้ าใจกรอบการบริ หารความ
เสี่ยงไม่ตรงกัน หรื อเข้ าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ของบริ ษัทไม่ตรงกัน หรื อมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้ องกับแนวทางการ
บริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทอาจทาให้ เกิดข้ อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ กาหนดแนวทางในการสร้ างวัฒนธรรม
องค์กรในการบริ หารความเสีย่ งไว้ ดงั นี ้
- รับการสื่อสารจากผู้บริ หารว่าการบริ หารความเสี่ยงเป็ นสิ่งสาคัญ (Tone at the Top) และผู้บริ หารเป็ นต้ นแบบในการบริ หารความ
เสีย่ ง (Role Model)
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- พัฒนาระบบการบริ หารความเสี่ยงให้ สามารถสร้ างมูลค่าให้ แก่ บริ ษัทได้ โดยกาหนดให้ มีการติดตามความคืบหน้ าและ
ปรับปรุงระบบการบริ หารความเสีย่ งให้ ดียิ่งขึ ้น
- สร้ างวิธีการนาไปใช้ ให้ เห็นผลในทางปฏิบตั ิโดยกาหนดให้ มีคณะทางานบริ หารและจัดการความเสี่ยงเป็ นผู้ดแู ลงานบริ หาร
ความเสีย่ ง มีการใช้ ภาษาความเสีย่ งที่ตรงกัน (Common Language) มีการกาหนดระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ (Risk appetite)
และมีระบบการประเมินความเสีย่ งในรูปแบบเดียวกัน
- กาหนดบทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสีย่ งแต่ละเรื่ อง (Accountability)
- สร้ างข้ อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้ องหลักผ่านการประชุม/สัมภาษณ์/ขอความเห็นเป็ นระยะ ๆ
- มีระบบการบริ หารความเสี่ยงในการขออนุมตั ิโครงการลงทุน การทาแผนธุรกิจประจาปี และการทาแผนกลยุทธ์ ในระยะปาน
กลาง-ยาว
- กาหนดให้ มีวาระเรื่ องความเสีย่ งในการประชุมหลัก ๆ ของบริ ษัท
- กาหนดให้ การบริ หารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึง่ ในหลักสูตรการฝึ กอบรมและพัฒนาผู้บริ หารและพนักงาน
ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีดงั นี ้
1. ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้ เครื่ องจักรและสารเคมีต่าง ๆ จึงต้ องตระหนักถึงความสาคัญด้ านความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและคูธ่ ุรกิจอย่างยิ่งซึง่ บริ ษัทเน้ นการสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัยให้ แก่พนักงานและ
คูธ่ ุรกิจ (Think Safe Work Safe) อีกทังมี
้ การบริ หารจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ มี
การตรวจประเมินประสิทธิ ผลการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program : SPAP) และการ
ตรวจประเมิ น ระบบการจัด การและผลการด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ( Environmental Performance Assessment
Program : EPAP) จากสานักงานพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเอสซีจีเป็ นประจาสม่าเสมอ รวมทังการตรวจประเมิ
้
นการรักษาความ
ปลอดภัยของคู่ธุรกิจตามระบบการรับรองความปลอดภัยคู่ธุรกิจของเอสซีจี (SCG Contractor Safety Certification System
Program : SCS) รวมถึงการ การปฏิบตั ิตาม กฎพิทกั ษ์ ชีวิต (Life Saving Rules) และกฎความปลอดภัย ทาให้ บริ ษัทมีความ
เสี่ยงในเรื่ องนี ้ในระดับต่า
2. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบภายนอกและภายในเช่น
กฎหมาย นโยบายรั ฐบาล การทุจริ ตคอร์ รัปชัน จรรยาบรรณบริ ษั ท และแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับชื่ อเสียงและภาระผูก พัน กับ
บุคคลภายนอก โดยกฎหมายนโยบายรั ฐบาลนัน้ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรื อปฏิบัติตามไม่
ครบถ้ วนอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทการลงโทษและค่าปรับ หรื อเสียโอกาสทางธุรกิจได้ บริ ษัทมีคณะกรรมการ
กลัน่ กรองกฎหมายและคณะทางานย่อยในด้ านต่าง ๆ เพื่อติดตามแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบจากการออกกฎหมาย
ใหม่ ระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ ชิด เพื่อการป้องกันการปฏิบตั ิงานที่ไม่ถกู ต้ อง
บริ ษัทได้ พฒ
ั นากรอบการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Framework) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดการกากับดูแลและบริ หาร
จัดการอย่างเป็ นระบบ ตังแต่
้ กระบวนการปฏิบตั ิตลอดจนถึงกระบวนการติดตามตามบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบการบริ หาร
ความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) เพื่อให้ สอดคล้ องกับ Risk Appetite
“Zero breaches of any laws/pacts”
นอกจากนี ้ บริ ษัทให้ ความสาคัญในเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชันและปลูกฝังเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริ ษัทมีนโยบายสนับสนุน
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การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันและสื่อสารให้ พนักงานทุกระดับรั บทราบ เช่น การจัดทาแบบทดสอบ “Ethics eTesting” ในเรื่ องอุดมการณ์ 4 คูม่ ือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของบริ ษัทและจัดให้ มีการประเมินตนเองตาม
แบบประเมินการปฏิบตั ิงาน Anti-Corruption Compliance เพื่อสร้ างความตระหนัก (Awareness) ให้ ความรู้ และป้องกันใน
เรื่ องการคอร์ รัปชัน
3. ความเสี่ยงด้ านชื่อเสียงและทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate Technology Office ของเอสซีจีในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาทังหมด
้
เพื่อป้องกันการละเมิดและการถูกละเมิด
4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ รุนแรง
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติมีโอกาสเกิดและมีแนวโน้ มทวีความรุนแรงมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้ างความ
เสียหายต่อชี วิตและทรั พย์ สิน และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการดาเนินธุ รกิ จได้ บริ ษั ท ให้
ความสาคัญกับการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเกิดภัยพิบตั ิ โดยมีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติจาก
แหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM)
ของเอสซีจี และ BCM ของกลุม่ ธุรกิจทาหน้ าที่ในการติดตามและประมวลผล สื่อสารข้ อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์
และแจ้ งเตือนไปยังพนักงานและบริ ษัทที่อาจจะได้ รับผลกระทบ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการรองรับสถานการณ์ ตามแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
5. ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนการผลิต
ในปี 2560 บริ ษัทไม่ได้ รับผลกระทบจากความเสีย่ งด้ านต้ นทุนการผลิต ทังด้
้ านวัตถุดิบ และแรงงานอย่างเป็ นสาระสาคัญเนื่องจาก
บริ ษัทได้ บริ หารจัดการเรื่ องการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนไปพร้ อม ๆ กับการปรับปรุ งสูตรการผลิตให้ เหมาะสมกับแหล่ง
วัตถุดิบ ในเรื่ องของแรงงานบริ ษัทมีผ้ รู ับเหมาหลายรายและมีความสามารถในการจัดหาแรงงานให้ แก่ บริ ษัทโดยไม่มีปัญหา
การขาดแคลนแรงงาน สาหรับเรื่ องพลังงานซึง่ ค่อนข้ างมี ความผันผวนเรื่ องราคา บริ ษัทได้ จดั ทาและดาเนินการตามแผนงาน
เพื่อลดการใช้ พลังงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงดาเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนการผลิต
อย่างสม่าเสมอ
6. ความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่ องจักรตามปกติของอุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ บริ ษัทให้ ความสาคัญโดยใช้ เครื่ องมือ
Total Quality Management (TQM) และ Total Productive Maintenance (TPM) เข้ ามาช่วยในการบริ หารการผลิต และมี
การจัดอบรมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ แก่พนักงานอย่างสม่าเสมอ อีกทัง้ บริ ษัทมีการดาเนินการตามแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และมีการทบทวนแผน BCP เป็ นประจา ซึ่งจะทาให้ สามารถกลับมาดาเนินการ
ตามปกติได้ อย่างรวดเร็ ว
7. ความเสี่ยงด้ านการเงิน
บริ ษัทมีความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิ จตามปกติจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากก ารไม่ปฏิบัติตาม
ข้ อกาหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา บริ ษัทไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อ
การค้ า
7.1 ความเสีย่ งจากเงินตราต่างประเทศ
บริ ษัทไม่มีความเสีย่ งที่เกิดจากอัตราแลกเปลีย่ นที่เป็ นสาระสาคัญ
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7.2 ความเสีย่ งทางด้ านสินเชื่อ
บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่องกับลูกหนีก้ ารค้ า อย่างไรก็ ตามบริ ษัทมีนโยบายการให้ สิน เชื่ อ ที่
ระมัดระวังและขายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าที่ได้ มีการอนุมตั ิวงเงินสินเชื่อแล้ วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการ
ชาระหนี ้ได้ รวมทัง้ บริ ษัทได้ ทาประกันภัยสินเชื่อทางการค้ า ดังนัน้ บริ ษัทจึงไม่คาดว่าจะได้ รับความเสียหายจากการเก็บ
หนี ้เหล่านี ้
8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตกระเบื ้องเซรามิกปูพื ้นและบุผนังซึ่งมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง รวมทังมี
้ ผ้ นู าเข้ ากระเบื ้องเพื่อให้ เกิด
ความหลากหลายของสินค้ าและราคา ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของประเทศ
ในอาเซียน รวมถึงประเทศไทยชะลอตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ ในปี 2560 ลูกค้ ามีความต้ องการสินค้ าลดลง นอกจากนี ้
อัตราการแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสีย่ งในเรื่ องดังกล่าว จึงมุง่ สร้ าง
นวัตกรรม เน้ นการค้ นคว้ า วิจัย พัฒนาการใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาสินค้ า/ออกแบบสินค้ าใหม่และพัฒนาการ
ให้ บริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง (High Value Added) ให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ ามากที่สดุ พร้ อมปรับปรุงการบริ หาร
จัดการให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ได้ ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ และสร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขันเพื่อ
บริ ษัทสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
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12 รายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพิจารณาอนุมตั ิรายการระหว่างกัน หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ สอดคล้ องกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 จึงได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิหลักการ
การทาธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลงทางการค้ าซึง่ มีเงื่อนไขการค้ าเป็ นการทัว่ ไป ดังนี ้
1.

2.

อนุมตั ิให้ บริ ษัทมีการทาธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องในอนาคต ฝ่ ายจัดการของ
บริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจอนุมัติการทาธุร กรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีข้อตกลงทางการค้ าในลัก ษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่ส ัญญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ า ที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง รวมทังให้
้ ฝ่ายจัดการ
สามารถกาหนดเงื่อนไขทางการค้ าภายใต้ ข้อตกลงทางการค้ าทัว่ ไปตามลักษณะข้ างต้ นได้ ตามความเหมาะสม
ของธุรกิจทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
ให้ ฝ่ายจัดการของบริ ษัทจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ
ของบริ ษัทตามงบการเงินของบริ ษัทฉบับที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทได้ สอบทานหรื อตรวจสอบแล้ วล่าสุดให้ รายงาน
คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จัด ให้ มีขัน้ ตอนการอนุมัติร ายการระหว่างกันหรื อรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ซึ่ง อยู่ภายใต้ กรอบ
จริ ยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก
และดูแลให้ การปฏิบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการระหว่างกันหรื อ
รายการที่เกี่ยวโยงกันต่อสาธารณชนให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ ้นได้ กระทาอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
การค้ า โดยบริ ษัทคานึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทเป็ น สาคัญ โดยกาหนดนโยบายราคาสาหรับรายการแต่ละประเภท
ดังต่อไปนี ้
นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาทีต่ กลงตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงตามสัญญา

ขายสินค้ า
ขายที่ดิน
รายได้ อื่น
ซื ้อสินค้ า
ค่าใช้จ่ายอื่น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ TGCI (เฉพาะรายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของ TGCI) และคณะกรรมการ
ตรวจสอบของเอสซีจี(เฉพาะรายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องของ (1) TCC (2) SGI (3) SSG และ (4) GMG) มี
ความเห็นว่าการทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเป็ นการทารายการธุรกิจทางการค้ าปกติ ซึ่งบริ ษัท ได้ คิดราคา
ซื ้อขายสินค้ าและบริ การตามราคาตลาด และเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า
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แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษัทในอนาคตเป็ นรายการที่ ดาเนินตามปกติทางการค้ า โดยใช้ นโยบายตามกลไกราคาตลาด
เช่นเดียวกับในปี ที่ผา่ นมา ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้ อบังคับต่าง ๆ
โดยเคร่งครัด
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10.1 รายละเอียดรายการ
บริ ษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยเป็ นรายการธุรกิจทางการค้ าปกติ ซึง่ บริ ษัทได้ คิดราคาซื ้อขายสินค้ าและบริ ก ารตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ ตกลง ข้ อมูลทางการเงิน
รวมเสมือนสาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการเข้ าทา
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยสรุปดังนี ้

รายการระหว่างกันสาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
มูลค่ ารายการ (พันบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ค่าใช้ จ่ายอื่น

บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

227,776

77,154

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก

เจ้ าหนี ้อื่น

”

44,622

33,741

”

รายได้ อื่น

”

871

2

”

ขายสินค้ า

”

748

36

”

ลูกหนี ้อื่น

”

59

-

”

ลูกหนี ้การค้ า

”

27

-

”

ลักษณะรายการ

1. บริษัทใหญ่ ลาดับสูงสุด

หน้ าที่ 118

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
มูลค่ ารายการ (พันบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เงินกู้ยืมระยะสัน้

บริ ษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จากัด

844,394

1,149,543

อัตราดอกเบี ้ย ตามสัญญาที่ตกลงกัน

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้

”

119,136

157,396

”

ค่าใช้ จ่ายอื่น

”

227,481

835,298

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก

เจ้ าหนี ้อื่น

”

26,472

26,691

”

รายได้ อื่น

”

32,051

7,645

”

ต้ นทนทางการเงิน

”

35,113

13,594

อัตราดอกเบี ้ย ตามสัญญาที่ตกลงกัน

ลูกหนี ้อื่น

”

8,019

3,391

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก

ขายสินค้ า

”

80

-

”

Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
PT Kokoh Inti Arebama Tbk
บริ ษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จากัด

177,957
175,907
42,300

43,666
265,708
13,619

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก
”
”

ลักษณะรายการ

2. บริษัทใหญ่

3. บริษัทย่ อย ของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด(มหาชน)
รายได้ จากการขายสินค้ า

หน้ าที่ 119

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

รายได้ อื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จากัด
PT Surya Siam Keramik
SCG Trading USA Inc.
บริ ษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
Prime Trading Co., LTD.
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลาปาง) จากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทกระเบื ้องหลังคาเซรามิคไทย จากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุง่ สง) จากัด

20,969
18,127
8,856
8,306
1,957
1,825
1,227
834
157
65
23
23
3
-

20,368
9,461
2,049
3,720
633
449
1,391
1

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

บริ ษัทกระเบื ้องกระดาษไทย จากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จากัด
บริ ษัทสระบุรีรัชต์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จากัด

7,917
4,922
2,725
2,618
2,041

3,872
861
908
1,943
974

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก
”
”
”
”

หน้ าที่ 120

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทสยามซานิทารี ฟิตติ ้งส์ จากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
บริ ษัทกระเบื ้องหลังคาเซรามิคไทย จากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
บริ ษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จากัด
PT KIA Serpih Mas
บริ ษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จากัด
Prime International Import - Export and Service Trading
บริ ษัทสยามไฟเบอร์ กลาส จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด
บริ ษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จากัด
บริ ษัทสยามมอร์ ตาร์ จากัด

1,958
1,787
1,417
1,347
1,193
1,131
1,069
970
797
319
296
288
140
138
78
74
68
54
46
33

619
988
100
806
945
617
305
1,813
207
215
150
31
50
10
37
-

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

หน้ าที่ 121

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

ค่าใช้ จ่ายซื ้อสินค้ า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จากัด
บริ ษัทกระเบื ้องหลังคาซีแพค จากัด
บริ ษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัทสยามวิจยั และนวัตกรรม จากัด
บริ ษัทอนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ไทย จากัด

27
24
17
3
-

8
9
12

”
”
”
”
”
”

บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
Prime Group Joint Stock Company
บริ ษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
บริ ษัทสยามมอร์ ตาร์ จากัด
SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทสยามไฟเบอร์ กลาส จากัด
บริ ษัทกระเบื ้องกระดาษไทย จากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จากัด
บริ ษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จากัด

252,316
240,571
88,776
27,972
24,150
19,035
6,183
1,457
1,125
676
601
300
277

122,893
90,621
41,548
13,922
24,397
1,669
2,912
1,239
630
10,000
211
91
293

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

หน้ าที่ 122

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

ค่าใช้ จ่ายอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทเอสซีจี เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จากัด
บริ ษัทกระเบื ้องหลังคาเซรามิคไทย จากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
บริ ษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์ วสิ เซส จากัด

-

549
9,860
277
138
103

”
”
”
”
”

บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
บริ ษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จากัด
PT Surya Siam Keramik
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จากัด
บริ ษัทกฏหมายเอสซีจี จากัด
บริ ษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
SCG Trading USA Inc.
บริ ษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทสยามไฟเบอร์ กลาส จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จากัด

77,864
22,966
13,931
5,391
3,420
2,999
1,399
1,093
867
397
188
152
97
95

78,918
9,332
6,688
7,854
1,141
1,299
433
947
17
27
24
29

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

หน้ าที่ 123

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

ลูกหนี ้การค้ า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จากัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัทเอสซีจี แอคเค้ าน์ติ ้ง เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
บริ ษัทสยามฟอเรสทรี จากัด
SCG Trading Vietnam Co., Ltd.
บริ ษัทอนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ไทย จากัด
บริ ษัทกระเบื ้องกระดาษไทย จากัด

87
61
37
28
24
6
5
5
5
-

29
29
629
11,469
195
439
32
2,069

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

PT Kokoh Inti Arebama Tbk
Mariwasa-Siam Ceramic Inc
บริ ษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
PT Surya Siam Keramik
SCG Trading USA Inc.
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จากัด

44,338
22,308
13,677
5,808
3,354
1,931
948

188,995
18,528
7,101
13,069
3,088
654
1,401

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก
”
”
”
”
”
”

หน้ าที่ 124

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

ลูกหนี ้อื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จากัด
Prime Trading Co., Ltd.
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลาปาง) จากัด
บริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซอร์ สซิง่ จากัด

418
313
65
-3

2,213
886
135
-

”
”
”
”
”

PT Surya Siam Keramik
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
บริ ษัทสยามซานิทารี ฟิตติ ้งส์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จากัด
บริ ษัทกระเบื ้องกระดาษไทย จากัด
บริ ษัทสระบุรีรัชต์ จากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทกระเบื ้องหลังคาเซรามิคไทย จากัด
บริ ษัทสยามไฟเบอร์ กลาส จากัด
บริ ษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จากัด
บริ ษทั คลอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)

1,961
1,602
1,424
515
266
204
174
97
79
73
59
42
28
21

30
250
647
222
351
214
77
236
1,935
9
213
13

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

หน้ าที่ 125

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

เจ้ าหนี ้การค้ า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
บริ ษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทอนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ไทย จากัด
บริ ษัทสยามวิจยั และนวัตกรรม จากัด

17
17
17
8
4
-

199
17
18
2
211
5,136
4

”
”
”
”
”
”
”

บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
Prime Group Joint Stock Company
บริ ษัทกลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
บริ ษัทสยามมอร์ ตาร์ จากัด
SCG Trading USA Inc.
บริ ษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จากัด
SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.
บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จากัด

36,911
25,116
10,065
3,554
2,366
1,345
626
238
177
136
77
53

26,006
36,182
14,518
3,044
5,615
142
231
665
220
89
74

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

หน้ าที่ 126

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

เจ้ าหนี ้อื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทสยามวิจยั และนวัตกรรม จากัด
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด
บริ ษัทกระเบื ้องกระดาษไทย จากัด
SCG Singapore Trading Pte. Ltd.

29
-

8
6,208
4,402
578

”
”
”
”

บริ ษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าจากัด
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
บริ ษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรี ยนซ์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
PT Surya Siam Keramik
บริ ษัทกฎหมายเอสซีจี จากัด
บริ ษัทสยามซานิทารี แวร์ อินดัสทรี จากัด
บริ ษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จากัด
SCG Trading USA Inc.
บริ ษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ าง จากัด
บริ ษัทเอสซีจีซเิ มนต์ จากัด
บริ ษัทสยามฟอเรสทรี จากัด
บริ ษัทเอสซีจี แอคเค้ าน์ติ ้ง เซอร์ วสิ เซส จากัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.

19,763
1,528
1,218
371
242
232
158
28
14
10
10
5
5
4
-

33,906
2,187
1,188
944
675
202
20
4,010
16

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

หน้ าที่ 127

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทกระเบื ้องกระดาษไทย จากัด
บริ ษัทเอสซีจี เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จากัด
บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

-

648
588
474
213

”
”
”
”

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

บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด(มหาชน)
บริ ษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จากัด

472,139
4,521

166,537
2,677

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก
”

รายได้ อื่น

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

858
13

7

”
”

ซื ้อสินค้ า

บริ ษัทนอริ ตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จากัด

30,439

18,097

”

ค่าใช้ จ่ายอื่น

บริ ษัทไอทีวนั จากัด
บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)

19,678
1,183

23,361
92

”
”

ลูกหนี ้การค้ า

บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จากัด

5,995
1,526

11,624
239

”
”

ลูกหนี ้อื่น

บริ ษัทนอริ ตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จากัด

45

157

”

หน้ าที่ 128

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
มูลค่ ารายการ (พันบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและลักษณะความสัมพันธ์

สาหรับงวดปี
สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวดหกเดือน
สิน้ สุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2561

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จากัด

2

-

”

เจ้ าหนี ้การค้ า

บริ ษัทนอริ ตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จากัด

2,900

4,293

”

เจ้ าหนี ้อื่น

บริ ษัทไอทีวนั จากัด

3,065

1,810

”

รายได้ อื่น

บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด

30,058

6,183

ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้ าเทียบเท่ากับที่ทากับบุคคลภายนอก

ค่าใช้ จ่ายซื ้อสินค้ า

”

1,422,133

658,623

”

ค่าใช้ จ่ายอื่น

”

3,781

1,124

”

ลูกหนี ้อื่น

”

13,792

1,151

”

เจ้ าหนี ้การค้ า

”

156,360

169,895

”

เจ้ าหนี ้อื่น

”

382

397

”

ลักษณะรายการ

5. บริษัทย่ อย

หน้ าที่ 129

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่จดั ขึ ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยพิจารณาอนุมตั ิ
ให้ แต่งตัง้
1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรื อ
2. นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรื อ
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทใหม่ตงแต่
ั ้ วนั ที่นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนการควบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงิน
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเสมือน
สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561
ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้สอบบัญชี
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

เนื่องจากบริ ษัทจะเป็ นบริ ษัทซึง่ เกิดขึ ้นจากการควบบริ ษัทตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนฯ ระหว่าง (1) TCC (2) TGCI (3) SGI
(4) SSG และ (5) GMG โดยการจัดทาข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี ้ให้ ถือเสมือนว่าเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน (Business Combination of Entities under Common Control) โดยบริ ษัทที่มีการนามาจัดทาข้ อมูลทังหมดเป็
้
น
บริ ษัทภายใต้ บริ ษัทใหญ่ลาดับสูงสุดคือ SCC ตังแต่
้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งการนาเสนอข้ อมูลดังกล่าวจะสะท้ อน
เนื ้อหาทางเศรษฐกิจของบริ ษัทซึง่ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกันตลอดระยะเวลาที่เกี่ยวข้ องเสมือนว่าบริ ษัทได้ ดาเนินธุรกิจ
เป็ นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกันตังแต่
้ ก่อน 1 มกราคม 2558 ถึงแม้ วา่ ความสัมพันธ์ของบริ ษัททางกฎหมายจะยังไม่ได้ เกิดขึ ้น
โดยมีการบันทึกการรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี ้สินของบริ ษัทที่ถกู นามารวมกันด้ วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถกู นามารวม ณ
วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และงวดหกเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ตามข้ อมูลการเงินรวมเสมือนมีรายละเอียด ดังนี ้

หน้ าที่ 130

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจีเซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
หน่ วย : พันบาท
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558
สินทรั พย์

จานวนเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 25609

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559
%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

ณ วันที่
30 มิ.ย. 2561
%

จานวนเงิน

%

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

756,033

5.6

872,091

6.6

1,222,385

9.3

785,441

6.2

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น

1,767,926

13.1

1,748,317

13.1

1,573,109

12.0

1,782,365

14.2

51,933

0.4

98,314

0.7

119,136

0.9

-

-

3,321,537

24.5

3,783,111

28.4

2,961,128

22.6

2,867,229

22.8

-

-

-

-

592,377

4.5

581,197

4.6

7,198

0.1

14,732

0.1

2,056

0.0

3,590

0.0

5,904,627

43.6

6,516,565

49.0

6,470,191

49.3

6,019,822

47.8

เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

446,921

3.3

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

16,857

0.1

16,868

0.1

16,874

0.1

16,842

0.1

ลูกหนี ้ไม่หมุนเวียนอื่น

191,081

1.4

169,416

1.3

150,765

1.1

143,435

1.1

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

475,374

3.5

500,578

3.8

503,203

3.8

502,872

4.0

6,154,500

45.4

5,763,096

43.3

5,712,861

43.5

5,609,263

44.6

-

-

-

-

25,350

0.2

25,350

0.2

90,091

0.7

85,194

0.6

63,479

0.5

86,602

0.7

200,865

1.5

187,851

1.4

146,581

1.1

151,675

1.2

63,602

0.5

60,071

0.5

36,082

0.3

32,741

0.3

7,639,291

56.4

6,783,074

51.0

6,655,195

50.7

6,568,780

52.2

13,543,918

100.0

13,299,639

100.0

13,125,386

100.0

12,588,602

100.0

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
สินค้ าคงเหลือ
ที่ดนิ พัฒนาแล้ วเพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

รวมสินทรั พย์
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บริษัทเอสซีจีเซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
หน่ วย : พันบาท
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

จานวนเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 25609

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559
%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

ณ วันที่
30 มิ.ย. 2561
%

จานวนเงิน

%

หนี ้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

112,779

0.8

14,560

0.1

2,908

0.0

377

0.0

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุน
เวียนอื่น

2,020,389

14.9

2,018,426

15.2

1,538,997

11.7

1,695,418

13.5

เงินกู้ยืมระยะสัน้

2,442,863

18.0

2,218,593

16.7

1,670,125

12.7

1,405,896

11.2

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย

23,729

0.2

31,621

0.2

30,645

0.2

76,114

0.6

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

15,219

0.1

14,821

0.1

14,975

0.1

13,560

0.1

4,614,979

34.1

4,298,021

32.3

3,257,650

24.8

3,191,365

25.4

422,438

3.1

442,579

3.3

441,646

3.4

459,743

3.7

21,594

0.2

20,722

0.2

18,752

0.1

18,441

0.1

444,032

3.3

463,301

3.5

460,398

3.5

478,184

3.8

5,059,011

37.4

4,761,322

35.8

3,718,048

28.3

3,669,549

29.1

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ิน
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
หน่ วย : พันบาท
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2558
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

จานวนเงิน

ณ วันที่
31 ธ.ค. 25609

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2559
%

จานวนเงิน

%

จานวนเงิน

ณ วันที่
31 มี.ค. 2561
%

จานวนเงิน

%

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
- หุ้นสามัญ

5,912,621

5,962,621

5,962,621

5,962,621

ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
- หุ้นสามัญ

5,912,621

43.7

5,962,621

44.8

5,962,621

45.4

5,962,621

47.4

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

1,133,594

8.4

1,133,594

8.5

1,133,594

8.6

1,133,594

9.0

(2.4)

(324,185)

(2.4)

178,982

1.3

189,780

1.4

200,150

1.5

200,526

1.6

1,136,536

8.4

1,067,783

8.0

1,443,872

11.0

965,574

7.7

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(56,331)

(0.4)

92

0.0

90

0.0

90

0.0

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

7,981,217

58.9

8,029,685

60.4

8,873,830

67.6

8,404,569

66.8

503,690

3.7

508,632

3.8

533,508

4.1

514,484

4.1

8,484,907

62.6

8,538,317

64.2

9,407,338

71.7

8,919,053

70.9

13,543,918

100.0

13,299,639

100.0

13,125,386

100.0

12,588,602

100.0

ส่วนเกิน (ส่วนต่า) กว่าทุนจากการซื ้อ
ธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม

(324,185)

133,503

1.0

142,164

1.1

จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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กาไรต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

การแบ่ งปั นกาไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

รายได้ จากการขาย
ต้ นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้ น
รายได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสาหรั บปี

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

0.07

439,813
40,739
480,552

3.0
0.3
3.2

31 ธ.ค. 2558
จานวนเงิน
14,849,300
100.0
(10,635,888)
(71.6)
4,213,412
28.4
261,773
1.8
4,475,185
30.1
(2,299,965)
(15.5)
(1,373,902)
(9.3)
(3,673,867)
(24.7)
801,318
5.4
(182,455)
(1.2)
10,739
0.1
629,602
4.2
(149,050)
(1.0)
480,552
3.2

0.04

238,094
41,862
279,956
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1.8
0.3
2.1

สาหรั บปี สิน้ สุด
31 ธ.ค. 2559
จานวนเงิน
%
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

0.08

469,897
29,858
499,755

3.6
0.2
3.9

31 ธ.ค. 2560
จานวนเงิน
%
12,977,140
100.0
(9,085,098)
(70.0)
3,892,042
30.0
177,502
1.4
4,069,544
31.4
(2,094,414)
(16.1)
(1,303,172)
(10.0)
(3,397,586)
(26.2)
671,958
5.2
(64,255)
(0.5)
607,703
4.7
(107,948)
(0.8)
499,755
3.9

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือน

0.04

208,906
10,092
218,998

3.1
0.1
3.2

0.01

45,903
8,644
54,547

0.8
0.1
0.9

หน่ วย : พันบาท
สาหรั บงวดหกเดือนสิน้ สุด
30 มิ.ย. 2560
30 มิ.ย. 2561
จานวนเงิน
%
จานวนเงิน
%
6,760,562
100.0
6,047,204
100.0
(4,795,166)
(70.9)
(4,416,462)
(73.0)
1,965,396
29.1
1,630,742
27.0
101,891
1.5
118,277
2.0
2,067,287
30.6
1,749,019
28.9
(1,127,873)
(16.7)
(969,344)
(16.0)
(639,535)
(9.5)
(631,577)
(10.4)
(1,767,408)
(26.1)
(1,600,921)
(26.5)
299,879
4.4
148,098
2.4
(21,803)
(0.3)
(15,990)
(0.3)
278,076
4.1
132,108
2.2
(59,078)
(0.9)
(77,561)
(1.3)
218,998
3.2
54,547
0.9

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน(1)

31 ธ.ค. 2558

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวด
หกเดือน
สิน้ สุด
31 มิ.ย. 2561

สาหรับปี สิน้ สุด
ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
1.

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(Current Ratio)

(เท่า)

0.8

1.0

1.0

0.9

2.

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
(Quick Ratio)

(เท่า)

0.6

0.6

0.9

0.8

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้ สินทรัพย์ (Activity Ratios)
3.

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
(Total Asset Turnover)

(เท่า)

1.1

1.0

1.0

1.1

4.

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
(Fixed Asset Turnover)

(เท่า)

2.4

2.4

2.3

2.4

5.

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า(2)
(Account Receivable Turnover)

(เท่า)

8.4

7.7

7.8

8.1

6.

ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
(Average Collection Period)

(วัน)

43

47

46

45

7.

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ(2)
(Inventory Turnover)

(เท่า)

3.2

2.7

2.5

2.7

8.

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
(Average Inventory Period)

(วัน)

112

133

145

131

9.

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี(2)้
(Account Payable Turnover)

(เท่า)

5.3

4.8

5.1

5.9

10. ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลี่ย
(Average Payment Period)

(วัน)

68

76

70

61

11. วงจรเงินสด
(Cash Cycle)

(วัน)

87

104

121

115
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บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน(1)

31 ธ.ค. 2559

31 ธ.ค. 2560

สาหรับงวด
หกเดือน
สิน้ สุด
31 มิ.ย. 2561

สาหรับปี สิน้ สุด
ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน

31 ธ.ค. 2558

อัตราส่ วนที่แสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม (Leverage Ratios)
12. อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(D/E Ratio)

(เท่า)

0.3

0.3

0.2

0.2

13. อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(L/E Ratio)

(เท่า)

0.6

0.6

0.4

0.4

14. ความสามารถชาระดอกเบี ้ย
(Interest Coverage Ratio)

(เท่า)

4.4

6.9

10.5

9.3

28.4

29.2

30.0

27.0

อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร (Profitability
Ratios)
15. อัตรากาไรขันต้
้ น
(ร้ อย
(Gross Profit Margin)
ละ)
16. อัตรากาไรสุทธิ
(Net Profit Margin)

(ร้ อย
ละ)

3.2

2.1

3.9

0.9

17. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(2)
(Return on Average Asset)

(ร้ อย
ละ)

3.5

2.1

3.8

0.8

18. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(2)(3)
(Return on Average Equity)

(ร้ อย
ละ)

5.5

3.0

5.6

1.1

หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 และข้ อมูลทางการเงินรวม
ระหว่างกาลเสมือนสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
งานที่ให้ ความเชื่อมัน่ รหัส 3000 (ปรับปรุง) เรื่ องงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ นอกเหนือจากการตรวจสอบหรื อสอบทานข้ อมูลทาง
การเงินในอดีต โดยถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยทังห้
้ า เพื่อแสดงข้ อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการควบ
บริษัทระหว่างบริษัทย่อยทังห้
้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558
(2) คานวณโดยปรับยอดรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของรอบระยะเวลาหกเดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 เป็ น
ยอดเต็มปี และคานวณค่าเฉลี่ยรายไตรมาสจากค่าเฉลี่ยของยอดสิ ้นสุดไตรมาสในปี ปัจจุบนั และยอดสิ ้นสุดสาหรับปี ก่อน
หน้ า
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บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
เนื่องด้ วยข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนไม่ได้ มีการจัดทางบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จึงไม่
สามารถหาค่าเฉลี่ยรายปี สาหรับปี 2558 ได้ เนื่องจากไม่มียอดสิ ้นสุด ปี ก่อนหน้ า บริ ษัท จึงใช้ ยอดสิ ้นสุดสาหรับปี 2558ใน
การคานวณอัตราส่วนทางการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
(3) คานวณจากกาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ หารด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
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คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
1. ผลการดาเนินงาน
1.1. รายได้ จากการขาย
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายจานวน 12,977 ล้ านบาท ลดลง 598 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.4 จากปี
2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้ องการกระเบื อ้ งเซรามิกในประเทศที่ ลดลงจากการชะลอตัวของการลงทุน ใน
ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้ างเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคของอสังหาริ มทรัพย์ ทังในส่
้ วนของที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์
และโรงงานอุตสาหกรรม โดยการลงทุนในงานก่อสร้ างของภาคเอกชนลดลงร้ อยละ 1.2 ในปี 2560 ส่งผลให้ ปริ มาณการ
ขายลดลงประมาณร้ อยละ 9 อย่างไรก็ตามราคาขายกระเบื ้องเซรามิกเฉลีย่ ต่อตารางเมตรได้ ปรับตัวสูงขึ ้นประมาณร้ อย 4
จากการเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนการขายกระเบื ้องเซรามิกที่มีราคาขายต่อตารางเมตรสูงขึ ้น ซึง่ ได้ แก่ กระเบื ้องดิจิตอล กระเบื ้อง
เซรามิกขนาดใหญ่ และกระเบื ้องเซรามิกเคลือบแบบผิวขัดมัน เป็ นต้ น
สาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายจานวน 6,047 ล้ านบาท ลดลง 713 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 10.5 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้ องการกระเบื ้องเซรามิ
กที่ลดลงจากการชะลอตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้ างภาคเอกชนข้ างต้ น และผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึ ้น
ทังนี
้ ้ ธุรกิจของบริ ษัทหลังควบบริ ษัทจะคงไว้ ซงึ่ ธุรกิจเดิมของบริ ษัทย่อยทังห้
้ า โดยมีโครงสร้ างรายได้ เสมือนควบบริ ษัท (1)
มีดงั ต่อไปนี ้
รายได้ จากการขายแยกตามประเภทธุรกิจ
สาหรับงวดหก
เดือนสิน้ สุด

สาหรับปี สิน้ สุด
โครงสร้ างรายได้

31 ธ.ค. 2559
จานวนเงิน

31 ธ.ค. 2560
จานวนเงิน

%

30 มิ.ย. 2561
%

จานวนเงิน

%

กระเบือ้ งเซรามิ ค
- จาหน่ายในประเทศ

10,869

79.2

9,927

75.5

4,676

75.8

- จาหน่ายต่างประเทศ

2,706

19.7

2,827

21.5

1,348

21.9

13,575

98.9

12,754

97.0

6,023

97.7

-

-

223

1.7

24

0.4

150

1.1

178

1.3

118

1.9

13,725

100.0

13,155

100.0

6,165

100.0

รวมรายได้ จากการจาหน่ ายกระเบือ้ งเซรามิค
รายได้ จากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
รายได้ อื่น(2)
รวมรายได้ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ: (1) ข้ อมูลตามข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่าง
กาลเสมือนสาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานที่ให้
ความเชื่อมัน่ รหัส 3000 (ปรับปรุง) เรื่องงานที่ให้ ความเชื่อมัน่ นอกเหนือจากการตรวจสอบหรื อสอบทานข้ อมูลทางการเงิน
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ในอดีต โดยถูกจัดทาขึ ้นจากข้ อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยทังห้
้ า เพื่อแสดงข้ อมูลทางการเงินเสมือนว่ามีการควบบริ ษัท
ระหว่างและบริษัทย่อยทังห้
้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558
(2) รายได้ อื่นประกอบด้ วย ค่าบริ การสาธณูปโภคนิคมอุตสหกรรม ดอกเบี ้ยรับ เงินปั นผลรับ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กาไร
จากการขายทรัพย์สิน รายได้ เบ็ดเตล็ด รายได้ คา่ บริการ และอื่น ๆ

กระเบือ้ งเซรามิก
ตลาดในประเทศ
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายกระเบื ้องเซรามิกในประเทศจานวน 9,927 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 75.5 ของรายได้ รวมของบริ ษัท ลดลง 942 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.7 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากความต้ องการกระเบือ้ งเซรามิก ในประเทศที่ลดลงจากจากการชะลอตัวของการลงทุนในอุ ตสาหกรรม
ก่อสร้ างเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม
โดยการลงทุนในงานก่อสร้ างเอกชนลดลงร้ อยละ 1.2 ในปี 2560 โดยตลาดในประเทศยังคงเป็ นตลาดหลักคิด
เป็ นร้ อยละ 77.8 ของรายได้ ธุรกิจกระเบื ้องเซรามิก
สาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายกระเบื ้องเซรามิกในประเทศจานวน 4,676 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 75.8 ของรายได้ รวมของบริ ษัท โดยตลาดในประเทศยังคงเป็ นตลาดหลักคิดเป็ นร้ อยละ
77.6 ของรายได้ ธุรกิจกระเบื ้องเซรามิก
ตลาดต่างประเทศ
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายกระเบื ้องเซรามิกต่างประเทศจานวน 2,827 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
21.5 ของรายได้ ร วมของบริ ษัท สาหรั บ ปี 2560 ปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึน้ 121 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 4.5 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยบริ ษัทยังผลักดันและรุ กตลาดต่างประเทศมากขึ ้น ซึ่งมีตลาดหลัก
อยู่ที่ประเทศในกลุ่ม อาเซียน ญี่ ปนุ่ ออสเตรเลีย ประเทศในแถบทวีปยุโรป และทวีป อเมริ กา เพื่อสร้ างความ
หลากหลายของฐานลูกค้ าให้ ครอบคลุมมากขึ ้น โดยบริ ษัทเน้ นการทาตลาดแบบเข้ าถึง ลูกค้ า การพัฒนาและ
ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย รวมทังการสร้
้
างตราสินค้ าให้ เป็ นที่จดจาอย่างต่อเนื่อง
สาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายกระเบื ้องเซรามิกต่างประเทศจานวน 1,348 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 21.9 ของรายได้ รวมของบริ ษัท
นิคมอุตสาหกรรม
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายที่ดิน 223 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 223 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 100 จากปี
2559 ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภคหลังการขายแก่ผ้ ปู ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคม
หนองแคทังสิ
้ ้น 97 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 10 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 12 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559
สาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายที่ดิน 24 ล้ านบาท และมีรายได้ จากการให้ บริ การ
ระบบสาธารณูปโภคหลังการขายแก่ผ้ ปู ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคมหนองแคทังสิ
้ ้น 72 ล้ านบาท
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1.2. ต้ นทุนขาย
บริ ษัทมีต้นทุนขายหลักคือ ค่าวัตถุดิบ ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ และค่าพลังงาน สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนขายทังสิ
้ ้น 9,085 ล้ าน
บาท ลดลง 531 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.5 จากปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปรับตัวลดลงของปริ มาณการขาย
ราคาเฉลีย่ ของวัตถุดิบหลัก ค่าวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่วนต้ นทุนขาย
ต่อรายได้ จากการขาย คิดเป็ นร้ อยละ 70.0 ลดลงจากปี 2559 ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 70.8
สาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริ ษัทมีต้นทุนขายจานวน 4,416 ล้ านบาท ลดลง 379 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
7.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยเปรี ยบเทียบเป็ นสัดส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขาย คิด
เป็ นร้ อยละ 73.0 ปรับตัวสูงขึ ้นจากช่วงเดียวของกับปี ก่อนหน้ าซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 70.9 โดยมาจากค่าพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ ้น
1.3. ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนในการจัดจาหน่ายทังสิ
้ ้น 2,094 ล้ านบาท ลดลง 165 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.3 จาก
ปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าขนส่งและค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการขาย ตามรายได้ จากการขายที่ลดลง รวมถึง
การใช้ สอื่ โฆษณาที่ลดลงจากปี 2559 ซึง่ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการทาการตลาดเพื่อผลักดันให้ สนิ ค้ าตัวใหม่ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของ
ผู้บริ โภคมากยิ่งขึ ้นทังสิ
้ ้นประมาณ 60 ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารจานวน 1,303 ล้ านบาท ลดลง
117 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.2 ส่งผลให้ อตั ราต้ นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ จาก
การขาย เท่ากับร้ อยละ 26.2 ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 27.1
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายสาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 มีจานวน 969 ล้ านบาท ลดลง 159 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 14.1 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าขนส่ง ค่าใช้ จ่าย
ส่งเสริ มการขาย และค่าโฆษณาตามปริ มาณการขาย นอกจากนี ้ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจานวน 632 ล้ านบาท
ลดลง 8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.2 อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบเป็ นอัตราต้ นทุนในการจัดจาหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต่อรายได้ จากการขายจะเท่ากับร้ อยละ 26.5 เพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าซึง่ อยูท่ ี่ร้อยละ 26.1
1.4. กาไรสุทธิ
สาหรับปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 500 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 220 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 78.5 จากปี 2559 ดังรายละเอียดที่
กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทมีอตั รากาไรสุทธิ เพิ่มขึ ้น โดยมีอตั รากาไรสุทธิร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ซึง่ มีอตั รากาไร
สุทธิร้อยละ 2.1 โดยบริ ษัทมีกาไรสุทธิตอ่ หุ้นสาหรับส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ในปี 2560 เท่ากับ 0.08 บาท เพิ่มขึ ้น
0.04 บาท หรื อร้ อยละ 97.4 จากปี ก่อนหน้ า
สาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2561 บริ ษัทมีผลกาไรสุทธิจานวน 55 ล้ านบาท ลดลง 164 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 75.1 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทมีผลกาไรสุทธิต่อหุ้นสาหรับส่วนที่เป็ นของผู้
ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ เท่ากับ 0.01 บาท ลดลง 0.03 บาท หรื อร้ อยละ 78.0 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
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2. ฐานะการเงิน
2.1. สินทรัพย์
บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 13,300 ล้ านบาท 13,125 ล้ านบาท และ 12,589 ล้ าบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2560 และ 30 มิถุนายน 2561 ตามลาดับ โดยมีส่วนประกอบของสินทรัพย์หลักที่สาคัญ ได้ แก่ (1) เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด (2) ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น (3) สินค้ าคงเหลือและที่ดินพัฒนาแล้ วเพื่อขาย (4) ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
บริ ษัทมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1,222 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 9.3 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ เพิ่มขึ ้น 350 ล้ านบาท จากปี 2559
บริ ษัทมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จานวน 785 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 6.2 ของสินทรัพย์รวม ซึง่ ลดลง 437 ล้ านบาท จากสิ ้นปี 2560
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีก้ ารค้าอืน่
บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่นคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1,573 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 12.0 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 175 ล้ านบาท จากปี 2559 ล้ านบาทตามรายได้ จากการขายที่ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่มีการชาระหนี ้ตามระยะเวลาการให้ สินเชื่อปกติ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ย 46 วัน
ลดลงจากปี 2560 ซึง่ อยูท่ ี่ 47 วัน
บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จานวน 1,782 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 14.2 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ ้น 209 ล้ านบาทจากสิ ้นปี 2560 โดยลูกหนี ้การค้ าส่วนใหญ่มีการ
ชาระหนี ้ตามระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อปกติ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลีย่ 45 วัน ลดลงจากปี 2560 ซึง่ อยูท่ ี่ 46
วัน ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขการชาระเงินของลูกหนี ้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะพิจารณาบันทึก
สารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่อาจจะเกิดขึ ้นกับลูกหนี ้ที่ขาดความสามารถในการชาระหนี ้ที่อยู่นอกภาระของ
ประกันภัยลูกหนี ้ ซึ่งเป็ นตามไปมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับลูกหนี ้เกินกาหนดชาระมากกว่า 12
เดือน
สิ นค้าคงเหลือและทีด่ ิ นพัฒนาแล้วเพือ่ ขาย
บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือและที่ดินพัฒนาแล้ วเพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 3,554 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 27.1 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 230 ล้ านบาทปี จากปี 2559 โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของสินค้ า
คงเหลือของกระเบื ้องนาเข้ าจากอิตาลีภายใต้ ตราสินค้ า COTTO รุ่ น Italia และ Grade ซึ่งบริ ษัทได้ รับส่วนลด
พิเศษในปี 2559 จากผู้จาหน่าย โดยมีระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลีย่ 145 วัน เพิ่มจากปี ก่อนซึง่ อยูท่ ี่ 133 วัน
บริ ษัทมีสนิ ค้ าคงเหลือและที่ดินพัฒนาแล้ วเพื่อขาย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จานวน 3,448 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 27.4 ของสินทรั พย์ รวม ลดลง 105 ล้ านบาทจากสิ ้นปี 2560 สินค้ าคงเหลือประกอบด้ วยสิน ค้ า
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สาเร็ จ รู ป สิน ค้ า ระหว่า งผลิต วัต ถุดิ บ และที่ ดิ น พัฒ นาแล้ ว เพื่ อขายของนิ ค มอุต สาหกรรมหนองแค โดยมี
ระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลีย่ 131 วัน ลดลงจากปี ก่อนซึง่ อยูท่ ี่ 145 วัน เนื่องจากการบริ หารจัดการสินค้ าที่ดีขึ ้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะพิจารณาบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้ าลดลง เมื่อพบว่ามูลค่าสุทธิที่จะ
ได้ รับต่ากว่าราคาทุน ซึง่ เป็ นตามไปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีด่ ิ น อาคารและอุปกรณ์
บริ ษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 30 มิถุนายน 2561 จานวน 5,713 ล้ านบาท
และ 5,609 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 43.5 และ 44.6 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ ซึ่งมีสาเหตุ
หลักของการลดลงมาจากค่าเสือ่ มราคาสะสมที่เพิ่มขึ ้น
2.2. หนีส้ ินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 3,718 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 1,043 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
21.9 จากหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจานวน 4,761 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่นจากการจัดซื ้อวัตถุดิบและเงินกู้ยืมระยะสันส
้ าหรับการปรับโครงสร้ างก่อนการควบบริ ษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 3,670 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 48
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.3 โดย มีสว่ นประกอบของหนี ้สินหลักที่สาคัญ ได้ แก่ เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น 1,695
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13.5 ของสินทรัพย์รวม และเงินกู้ยืมระยะสัน้ 1,406 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.2 ของสินทรัพย์รวม
อย่างไรก็ตามหนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทจัดเป็ นหนี ้สินหมุนเวียนเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่
บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1,539 ล้ านบาท ลดลง 479
ล้ านบาทตามต้ นทุนขายที่ลดลง โดยบริ ษัทมีระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่ 70 วัน ลดลงจากปี ก่อนซึง่ อยูท่ ี่ 76 วัน
บริ ษัทมีเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 จานวน 1,695 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมี
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่ 61 วัน ลดลงจากปี ก่อนซึง่ อยูท่ ี่ 76 วัน
เงิ นกู้ยืมระยะสัน้
บริ ษัทมีเงินกู้ระยะสัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 จานวน 2,219 ล้ านบาท 1,670 ล้ านบาท ตามลาดับ
โดยมีหนี ้สินจานวนทังสิ
้ ้น 826 ล้ านบาท เป็ นเงินกู้ระยะสันจากภายในกลุ
้
ม่ ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ใช้
เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับ (1) การปรับโครงสร้ างโดยการซื ้อหุ้นในบริ ษัท โสสุโก้ เซรามิค จากัด ทังหมดร้
้
อยละ
53.9 จานวน 759 ล้ านบาท ที่เกิดขึ ้นในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ตามแผนการควบบริ ษัท และ (2) การปรับโครงสร้ าง
โดยการซื ้อส่วนงานวิจยั และพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจานวน 67 ล้ านบาท ตามข้ อสมมติที่ใช้ ในการจัดทา
ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีภาระดอกเบี ้ย
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2.3. ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 9,407 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 869 ล้ านบาท จากส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจานวน 8,538 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกาไรสุทธิ ประจาปี และ
ส่วนเกินกว่าทุนจากการซื ้อธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน(3)
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 8,919 ล้ านบาท ลดลง 488 ล้ านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจานวน 9,407 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปั นผลตามแผนการปรับ
โครงสร้ างก่อนการควบบริ ษัท
3. สภาพคล่ องและความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
3.1. สภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 30 มิถนุ ายน 2561 อยูท่ ี่ 1.0 เท่า 1.0 เท่า และ 0.9 เท่า
ตามลาดับอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 30 มิถนุ ายน 2561 อยูท่ ี่ 0.6 เท่า 0.9
เท่า และ 0.8 เท่า ตามลาดับ การเพิ่มขึ ้นของอัตราส่วนดังกล่าวในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการจ่ายปั นผลตามแผนการปรับโครงสร้ างก่อนการควบบริ ษัท
สาหรับวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 30 มิถนุ ายน 2561 อยูท่ ี่ 104 วัน
121 วัน และ 115 วัน ตามลาดับ การลดลงของอัตราส่วนดังกล่าวในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีสาเหตุหลักมาจาก
การบริ หารจัดการสินค้ าและหนี ้สินหมุนเวียนที่ดีขึ ้นของบริ ษัท
3.2. ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 และ 30 มิถนุ ายน 2561 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นเท่ากับ 0.3 เท่า 0.2 เท่า และ 0.2 เท่าตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับต่าเนื่องจากบริ ษัทมีเพียงเงินกู้ยืมระยะสันซึ
้ ่งเป็ นเพียง
หนี ้สินหมุนเวียนเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจปกติ ในขณะที่ความสามารถในการชาระดอกเบี ้ยของบริ ษัทอยู่ที่ 6.9 เท่า 10.5
เท่า และ 9.3 เท่า ตามลาดับ

(3)

จากการปรับปรุงข้ อสมมติที่ใช้ ในการจัดทาข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนของรายการซื ้อหุ้นในบริษัท โสสุโก้ เซรามิค จากัด ของบริษัท
เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด ทังหมด
้
53.9% ในราคา 1,094 ล้ านบาท เป็ นราคา 759 ล้ านบาทตามรายการที่เกิดขึ ้นจริง ซึง่ ส่งผลให้ มีปรับ
การบันทึกรายการส่วนตา่ กว่าทุนจากการซื ้อธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันจากจานวน 513 ล้ านบาท เป็ นจานวน 47 ล้ านบาท หรือเพิ่มขึ ้น
458 ล้ านบาท

หน้ าที่ 143

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัทขอรับรองว่าข้ อมูล
ดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสาคัญ นอกจากนี ้
บริ ษัทขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้ อมูลทางการเงิน ที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนใน
สาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานของบริ ษัท
2. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญของบริ ษัท
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
3. บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดั งกล่าว และบริ ษัทได้ แจ้ ง
ข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุม ภายใน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
แล้ ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการกระท
้
าที่มิชอบที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
ในการนี ้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ น เอกสารชุดเดียวกัน กับ ที่บริ ษั ทได้ รับรองความ ถูกต้ องแล้ ว บริ ษั ทได้
มอบหมายให้ นางวรนันท์ โสดานิล เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี ้ไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ
นางวรนันท์ โสดานิล กากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ

กรรมการผู้จดั การ

_____________________

2. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

ประธานกรรมการ

_____________________

ผู้รับมอบอานาจ
นางวรนันท์ โสดานิล

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

หน้ า 144

_____________________

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
1. กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

นายอารีย์
ชวลิตชีวินกุล
31 กรกฏาคม 2561

ตาแหน่ง

ประธาน
กรรมการบริษัท

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

55 ปี

122

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรติ
2561 – ปั จจุบนั - กรรมการ
นิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการ
2557 – ปั จจุบนั - กรรมการ
จัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
- Advanced Management Program (AMP), 2557 – ปั จจุบนั - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
2551 – 2561 - กรรมการ
ประวัตกิ ารอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
2555 - 2556 - กรรมการ
- ไม่มี
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
2554 - 2555 - กรรมการ
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
2553 - 2555 - ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ - การบริ หารกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2551 - 2553 - กรรมการผู้จดั การ

- ปริญญาตรี

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 1

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- President Commissioner, PT.KERAMIKA INDONESIA
ASSOSIASI Tbk.
- President Commissioner, PT.KOKOH INTI
AREBAMA Tbk.
- กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
- ประธานกรรมการ
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จากัด
- กรรมการ
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จากัด
- กรรมการ
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด
- กรรมการ
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2002) จากัด

2555 - 2556

- รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

2548 - 2551

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
- กรรมการผู้จดั การ
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 2

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

นายเชาวลิต
เอกบุตร
31 กรกฏาคม 2561

ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

59 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสา

หการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง 2561 - ปั จจุบนั
เอเชีย
2558 – ปั จจุบนั
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
เครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์
2554 – ปั จจุบนั
มหาวิทยาลัย

- Advanced Management Program
(AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2548 – 2553

2548 – 2553
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
2548 – 2553
- Director Accreditation Program (DAP)
2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) 2558 – ปั จจุบนั
84/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
2558 – ปั จจุบนั
- Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
- ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จากัด (มหาชน) (ปั จจุบนั เปลี่ยน
ชื่อเป็ น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน))
- ประธานกรรมการ
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ
บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี ้พริน้ ติ ้ง จากัด (มหาชน)
บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk, Indonesia
- ประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ที่อยูน่ อกตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้ รับมอบหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 3

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

นางนันทสิริ
อัสสกุล
31 กรกฏาคม 2561

ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

46 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาตรี

สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท Master of Business Studies
(M.B.S.), University of Kent at
Canterbury สหราชอาณาจักร

- ปริญญาโท Master of Management
(M.M), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 – ปั จจุบนั - กรรมการ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2542 – 2561 - กรรมการ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
2554 – ปั จจุบนั - กรรมการ
บริษัท โขมพัสตรา จากัด

ประวัตกิ ารอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP)
38/2005
- Finance for Non-Finance Directors
Program (FND) 21/2005

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 4

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

นายนิธิ ภัทรโชค
31 กรกฏาคม 2561

ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

54 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- ปริญญาโท MBA (Finance and

Operations Management), University of 2561 – ปั จจุบนั
Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
2557 – ปั จจุบนั
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์
2555 – ปั จจุบนั
มหาวิทยาลัย

- Advanced Management Program
(AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2548 – 2553

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
- ผู้อานวยการสานักงานวางแผนกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
ไทย
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
2559 – ปั จจุบนั - รองประธาน
- Director Accreditation Program (DAP)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
140/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 2556 – ปั จจุบนั - รองประธาน
บริษัทไทย
สมาคมการจัดการธรุ กิจแห่งประเทศไทย
2556 – 2560 - Vice President-Domestic Market
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
2553 – 2556 - กรรมการผู้จดั การ
บริษัทเอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 5

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

นางสาววรัญญู
โอปนายิกลุ

ตาแหน่ง

กรรมการบริษัท

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

62 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(ECONOMICS) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์

31 กรกฏาคม 2561

(ECONOMICS) California State
Polytechnic University, Pomona ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี

นายสุรศักดิ์
ไกรวิทย์ชยั เจริญ
31 กรกฏาคม 2561

กรรมการบริษัท

60 ปี

27

ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 – ปั จจุบนั - กรรมการ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2539 – 2561 - กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
จากัด (มหาชน)
บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
2541 – ปั จจุบนั - กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จากัด

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิทยาศาสตร์ สาขาเซรามิกส์
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
- ปริญญาโท Master of Business
2554 - 2561 - กรรมการบริหาร
Administration (M.B.A.), สาขา Finance
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
and International Business
2554 - 2560 - กรรมการผู้จดั การ
- Advanced Management Program
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
(AMP), Harvard University, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

- ปริญญาตรี

ประวัตกิ ารอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ไทย
2554 - ปั จจุบนั - Commissioner

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 6

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

- Director Certification Program (DCP)
220/2016

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

2554 - 2561
2549 - 2555
2545 – 2549

นายประวิตร
นิสสุวรรณากุล

31 กรกฏาคม 2561

กรรมการอิสระ

75 ปี

ไม่มี

ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
(บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
- กรรมการ
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จากัด
- กรรมการ
Mariwasa Siam Holding, Inc.
- กรรมการผู้จดั การ
บริษัทซิเมนต์ไทยค้ าปลีก จากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริษัทเอสซีจี ซอร์ สซิ่ง จากัด)

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
- ปริญญาโท Master of Accounting
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
Science, University of Illinois at
2552 - ปั จจุบนั - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Urbana-Champaign ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

- ปริญญาเอก บัญชี Ph.D. University of
Illinois at Urbana-Champaign
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)
ประวัตกิ ารอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
2542 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)

บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
2552 – ปั จจุบนั - กรรมการกองทุนส่งเสริ มงานวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
2552 – ปั จจุบนั - กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 7

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

- 2543 Role of the Chairman 2000
Program (RCP) 1/2000
- 2546 Director Accreditation Program
(DAP) 6/2003
- 2547 Director Certification Program
(DCP) 42/2004
- 2548 Audit Committee Program (ACP)
6/2005
- 2551 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

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

2552 – ปั จจุบนั 2548 – ปั จจุบนั -

2546 – ปั จจุบนั 2543 – ปั จจุบนั -

2540 – ปั จจุบนั 2537 – ปั จจุบนั -

- 2553 Director Forum 3/2010 CSR Index
2537 – ปั จจุบนั กับการพัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนไทย
- 2555 Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) 3/2012

2537 – ปั จจุบนั -

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 8

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
กลุม่ จังหวัดคณะที่ 4 (ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลาง
ตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด)
สานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ
กระทรวงการคลัง
กรรมการบริหารกองทุน การเงินและทรัพย์สิน สถาบัน
พระปกเกล้ า
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2523 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการ
บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จากัด
นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
31 กรกฏาคม 2561

กรรมการอิสระ

69 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
106/2008
- Audit Committee Program (ACP)
24/2008
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) 2002/6
- Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) 4/2010
- Advanced Audit Committee Program
(AACP) 6/2011
- Monitoring the Internal Audit Function
(MIA) 10/2011
- Monitoring the Quality Financial (MFR)
14/2011

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ
บาล
บริษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
2551 – 2561 - กรรมการอิสระ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 9

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- Financial Statements for Directors
(FSD) 21/2013
- Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) 8/2016
- Driving Company Success with IT
Governance (ITG) 5/2017

นายฐัติพงศ์
เกสรกุล
31 กรกฏาคม 2561

กรรมการอิสระ

66 ปี

ไม่มี

ไม่มี

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ า พระนคร 2561 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
เหนือ
2555 – 2561 - กรรมการอิสระ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
- Director Certification Program (DCP)
ไทย
162/2012
2540
–
2545
- กรรมการรองผู้จดั การ บริษัทสยามไอซิน จากัด
- Financial Statements for Directors
2546 - 2550 - กรรมการผู้จดั การ บริษัทสยามไฟเบอร์ กลาส จากัด
(FSD) 21/2013

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

- Audit Committee Program (ACP)
45/2013

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 10

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- Driving Company Success with IT

Governance (ITG) 2/2016
นายบุญเชื ้อ
พลสิงขร
31 กรกฏาคม 2561

กรรมการอิสระ

69 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
106/2008
- Audit Committee Program (ACP)
24/2008
- Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) 6/2009
- Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) 4/2010
- Advance Audit Committee Program
(AACP) 6/2011
- Monitoring the Internal Audit Function
(MIA) 10/2011
- Monitoring the Quality Financial (MFR)
14/2011

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2551 – 2561 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 11

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG) 8/2016
- Financial Statements for Directors
(FSD) 2016/30
นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร
31 กรกฏาคม 2561

กรรมการอิสระ

57 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาตรี ด้ านการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2559 – ปั จจุบนั - ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทแม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ประวัตกิ ารอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 2543 Director Certification Program
(DCP) 0/2000

- 2556 Role of the Chairman Program
(RCP) 30/2013

- 2556 Role of the Compensation

2560 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2559 – 2560

Committee Program 16/2013
2553 – 2555

บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- กรรมการธรรมาภิบาล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ท็อป ที 2015 จากัด
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ ว
- ที่ปรึกษา
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
- กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 12

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2546 - 2552 - กรรมการผู้จดั การใหญ่
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
31 กรกฏาคม 2561

กรรมการอิสระ

66 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญ ญาตรี สาขาการเมื อ งการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ

สถาบัน

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP)
229/2016

2559 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

2552 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั
2544 – 2552
2543-2544

บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- กรรมการ
บริษัทเอ็มคิวดีซี โซเซียล เอ็นเตอร์ ไพร์ เซส จากัด
- Independent Board of Commissioner และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
- ประธานเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาวัฒนธรรมองค์กร
กลุม่ บริษัทดีที จากัด
- กรรมการ
บริษัทเคอร์ เทซี เซอร์ วิสเซส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
- ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จากัด
- ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล
บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างซิเมนต์ไทย จากัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 13

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

2. บริหาร
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

นายสุรศักดิ์
ไกรวิทย์ชยั เจริญ
1 สิงหาคม 2561

ตาแหน่ง

กรรมการผู้จดั การ

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

60 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เซรามิค)
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 - ปั จจุบนั - กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
- ปริญญาโท Master of Business
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
Administration (M.B.A.), สาขา Finance
2554 - 2561 - กรรมการบริหาร
and International Business สถาบันบัณฑิต
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
2554 - 2560 - กรรมการผู้จดั การ
มหาวิทยาลัย
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
- Advance Management Program (AMP),
บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไทย
2554 - ปั จจุบนั - Commissioner
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
(บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
- 2559 Director Certification Program
2554 - 2561 - กรรมการ
(DCP) 220/2016
บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จากัด
2549 - 2555 - กรรมการ
Mariwasa Siam Holding, Inc.
2545 – 2549 - กรรมการผู้จดั การ
บริษัทซิเมนต์ไทยค้ าปลีก จากัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อ
เป็ น บริษัทเอสซีจี ซอร์ สซิ่ง จากัด)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 14

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

นายนาพล มลิชยั

ตาแหน่ง

ผู้จดั การฝ่ าย
การตลาด

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

46 ปี

ไม่มี

ไม่มี

1 สิงหาคม 2561

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี-

นายวิศาล
โชติธรรมาพงศ์

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

60 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั - ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2555-2559 - Vice CEO- Business Development
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
2559 - 2561 - President Director
PT. Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk (KIA)
และ President Director PT. SURYA KERAMIK
(SSK)
2553 - 2555 - กรรมการผู้จดั การ
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จากัด
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั - ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

1 สิงหาคม 2561

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี-

บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
2549 - 2561 - ผู้จดั การฝ่ ายผลิต
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด
2546 - 2549 - ผู้จดั การโรงงานกระเบื ้องปูพื ้น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 15

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด
นางสาวจันทนา
ลิ่มระนางกูร

ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค

54 ปี

ไม่มี

ไม่มี

1 สิงหาคม 2561

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี-

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั - ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2551 - 2556 - ผู้จดั การฝ่ ายเทคนิค
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
2556 - ปั จจุบนั - กรรมการผู้จดั การ
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จากัด

นางวรนันท์
โสดานิล
1 สิงหาคม 2561

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

46 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี-

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปั จจุบนั - ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2561-2561 - ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
2557 - 2561 - ผู้จดั การสานักงานบัญชี
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
2552 - 2557 - ผู้จดั การ-Business Analysis and Reporting ดูแล
งานบริษัทในกลุม่ ธุรกิจ SCG Packaging ในเครือเอส
ซีจี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 16

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2531)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 17

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

3. เลขานุการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นางวีรนุช
เศรษฐเมธีกลุ
1 สิงหาคม 2561

เลขานุการ
คณะกรรมการและ
เลขานุการบริษัท

45 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม
อันดับสอง)
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษา
และการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (เกียรตินิยม)

บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปั จจุบนั

2561 - ปั จจุบนั
ประวัตกิ ารอบรมการอบรมบทบาทหน้ าที่เกี่ ยวกับ
เลขานุการบริ ษัท

- Company Secretary Program ( CSP)
22/2007 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ชื่อหน่วยงาน/ บริ ษัท/ ประเภทธุรกิจ

2557 - 2561

2557 – 2561

- เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหาร)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
- ผู้ชว่ ยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้ชว่ ยเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหาร)
บริษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
- เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท และ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหาร)
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 18

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

ตาแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 1 ส.ค. 2561)

จานวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)

ความสัมพันธ์
กับผู้บริ หาร

คุณวุฒทิ างการศึกษา/
ประวัตกิ ารอบรม

ประสบการณ์การทางาน
(รวมทังต
้ าแหน่ง หน้ าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

2555 - 2556
2553 - 2557

2552 - 2561

2551 - 2557

2551 - 2552

2549 - 2553

ชื่อหน่วยงาน/ บริ ษัท/ ประเภทธุรกิจ

- ผู้ชว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์จากัด (มหาชน)
- ผู้ชว่ ยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
บริษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
- เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยในกลุม่ ธุรกิจ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างในเอสซีจีตามที่ได้ รับ
มอบหมาย
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- ผู้ชว่ ยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
- ผู้ชว่ ยเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ชว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ ติ ้ง จากัด (มหาชน)
บริ ษัทที่มิได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
- ไม่มี-

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท หน้ าที่ ก - 19

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อกรรมการ
นายอังกูร เต็มไตรรัตน์
นายขจรเดช แสงสุพรรณ
นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
นายกมล นิทรัพย์
นายหวาง จิ ้น เจี๋ย
นายกอร์ ดอน เซิน
นายเชิง ไป่ ฉวน

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด
/
/
X
//
/
/
/

หมายเหตุ: (1) /= กรรมการ (2) X = ประธานกรรมการ (3) // = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย หน้ าที่ ข - 1

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ชื่อ – สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

1

51

นายพัฒนพงศ์
อิทธิผลิน
ผู้ดแู ลงาน
ตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ปริ ญญาโท
บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(%)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบนั

ผู้ดแู ลงานตรวจสอบภายใน

บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจการลงทุน (Holding
Company)

2561 – 2561

ผู้ดแู ลงานตรวจสอบภายใน

บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจการลงทุน (Holding
Company)

2559 - 2560

Assistant Internal Audit
Director, Internal Audit Office

บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

ธุรกิจการลงทุน (Holding
Company)

2557 - 2559

Head of Accounting System & บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
Process Development,
Corporate Accounting Office

ธุรกิจการลงทุน (Holding
Company)

2551 - 2557

Assistant Internal Audit
Director, Internal Audit Office

ผลิตและจาหน่ายกระดาษและ
บรรจุภณ
ั ฑ์

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปี ที่ผ่านมามีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนยั สาคัญ

บริ ษัทเอสซีจีแพคเกจจิ ้ง จากัด

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท (Compliance) หน้ าที่ ค - 1

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
- ไม่มี –

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ หน้ าที่ ง - 1

บริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
- ไม่มี –

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ หน้ าที่ จ - 1

