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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจเซรามิกและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ด้วยสินค้าและบริการทีม่ คี ณุ ภาพภายใต้ราคาทีเ่ ป็นธรรม
เพือ่ สร้างผลตอบแทนให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายและพร้อมเติบโตได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์

• พัฒนาระบบการจัดการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและ
การวางแผนอย่างเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains)
• เพิ่มศักยภาพและผสมผสานการใช้งานเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัล (Digital
Transformation) เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว
• ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานบนต้นทุนที่แข่งขันได้
• มองหาโอกาสใหม่ๆ ในการทำาธุรกิจและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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สารจากคณะกรรมการ
“ในปี 2561 ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยเริม่ ปรับตัวดีขนึ้ โดยมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ จาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ดีขึ้น แต่เนื่องจาก
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนและรายได้
เกษตรกรยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับปีทผ่ี า่ นมา ประกอบกับหนีส้ นิ
ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ความต้องการ
สิ น ค้ า กระเบื้ อ งเซรามิ ก ในประเทศลดลงจากปี ที่ ผ่ า นมา
ประมาณร้อยละ 2 ขณะเดียวกับทีส่ ภาวะการแข่งขันของตลาด
ในประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ผลิต
ในประเทศและสินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ

ภายหลังจากการควบบริษัทในช่วงกลางปี 2561 บริษัท
ได้ เ ร่ ง ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแผนงานที่ กำ า หนดไว้ โดยเน้ น
การยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและคูค่ า้ เป็นสำาคัญ เช่น
การจัดสรรทรัพยากรและการลดต้นทุนการผลิตต่างๆ การผลิต
และจัดหาสินค้าพร้อมบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ทุกกลุม่ ลูกค้า และการขยายช่องทางขาย เพือ่ ให้สามารถรักษา
ส่วนแบ่งการตลาด ควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายใน
ด้านต่างๆ ได้

สําหรับผลประกอบการในปี 2561 บริษท
ั มีรายได้จากการขายรวม 11,557 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 11 มีกําไรสําหรับปีจํานวน 10 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
566 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสําคัญจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น
และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจํา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์
11,725 ล้านบาท และมีหนี้สิน 2,816 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 8.3 และร้อยละ
2.2 ตามลําดับ
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สำาหรับปี 2562 คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
จะเติบโตใกล้เคียงกับปีทผี่ า่ นมาจากการลงทุนของภาครัฐและ
เอกชนทีส่ งู ขึน้ จึงทำาให้ความต้องการใช้สนิ ค้ากระเบือ้ งเซรามิก
มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับตัวสูงขึน้ จากปีกอ่ นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม
จากสภาวะการแข่งขันทีย่ งั คงรุนแรง บริษทั จะต้องติดตามและ
ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
การจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน ทีส่ ามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสามารถส่งมอบสินค้า
และการบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพบนต้ น ทุ น ที่ แ ข่ ง ขั น ได้ อี ก ทั้ ง
เปิดโอกาสสำาหรับการขยายไปยังธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยจะยังคงเดินหน้าบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกันจะมุ่งเน้นการผลิตและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน การพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า การลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ต้ น ทุ น ด้ า นพลั ง งาน การพั ฒ นาที่ ดิ น และระบบ
สาธารณูปโภคสำาหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม การจัดการ
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังเชื่อมั่น

ว่ า การดำ า เนิ น งานตามแผนงานข้ า งต้ น จะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันรวมทั้งเสริมสร้างการเติบโต
ของบริษัทในระยะยาวและอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า พนักงานทุกคน สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
ทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
การดำาเนินงานควบบริษทั ให้ราบรืน่ เป็นไปได้ดว้ ยดี และขอให้
คำามั่นว่า บริษัทจะดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ รัดกุม
ยึดมั่นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามที่บริษัท
ได้ปฏิบัติด้วยดีตลอดมา”
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ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ล้านบาท
งบกำาไรขาดทุนรวม
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
กำาไรสำาหรับปี 1
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราส่วนทางการเงิน
จำานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำาไรต่อหุ้น (บาท)
อัตรากำาไรสำาหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2

2561
11,557
233
11,656
730
10

2560
12,977
214
12,440
1,415
576

11,725
2,816
8,909
8,397

12,781
2,881
9,901
8,603

5,963
1.4
0.002
0.1
0.1
0.1
0.3

5,963
1.4
0.10
4.4
6.7
4.5
0.3

1. หมายถึง กำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ และส่วนที่เป็นของบริษัทในกลุ่มก่อนการจัดการโครงสร้างธุรกิจ
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น
โครงสร้างรายได้
ปี 2561

กระเบื้องเซรามิก
ที่ดิน
รวม
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ปี 2560

ล้านบาท

สัดส่วน (ร้อยละ)

ล้านบาท

สัดส่วน (ร้อยละ)

11,513
44
11,557

99.6
0.4
100.0

12,754
223
12,977

98.3
1.7
100.0
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สรุปผลก�รดำ�เนินง�น

ผลการดำาเนินงานปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย
สินค้าเซรามิก 11,513 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำานวน
1,241 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ต้นทุนขายลดลง
620 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 จากตลาดในประเทศ
เติบโตลดลงและสภาวะการแข่งขันของตลาดที่รุนแรง บริษัท
มีรายได้จากการขายที่ดิน 44 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
179 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ส่งผลให้ในปี 2561 บริษทั
มีกาำ ไรสำาหรับปีรวมทัง้ สิน้ 10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำานวน
566 ล้านบาท หรือร้อยละ 98 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
1) ราคาวัตถุดบิ และก๊าซธรรมชาติทปี่ รับตัวเพิม่ ขึน้ จาก
ปีก่อน
2) ผลต่างของกำาไรจากการขายทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรม
หนองแคทีข่ ายทีด่ นิ น้อยกว่าปีกอ่ น
3) รายการค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ประจำ า เช่ น
ค่าใช้จา่ ยสำาหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน
และค่าทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาระบบการจัดการและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษัท

4) ยอดขายที่ลดลงจากปริมาณขายที่ลดลงร้อยละ 10
ขณะที่ราคาขายเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน
บริษัทได้เร่งดำาเนินธุรกิจตามแผนงานหลังการควบ
บริษัท โดยมีแผนจัดสรรและโอนย้ายฐานการผลิตสินค้า
บางกลุ่มไปยังโรงงานที่มีต้นทุนที่ต่ำาที่สุด พร้อมทั้งลดต้นทุน
การผลิตในกระบวนการต่างๆ ผลิตและจัดหาสินค้าคุณภาพ
และให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ขยาย
ช่องทางขายให้ครอบคลุมทั้งด้านพื้นที่และพอร์ตโฟลิโอสินค้า
ทั้งนี้บริษัทจะเน้นการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและ
คู่ค้าเป็นสำาคัญ เพื่อให้สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาด
ควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ได้
จากผลการดำาเนินงานดังรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้
บริษทั มีอตั รากำาไรสำาหรับปีตอ่ รายได้จากการขายทีร่ อ้ ยละ 0.1
ลดลงจากปี 2560 ซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.4 ขณะทีอ่ ตั ราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.1 ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.7
5
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การดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำาคัญปี 2561
ปริมาณการใช้พลังงาน
ในการผลิต

4.33
เพตะจูล

การใช้พลังงาน
ทดแทน

0.14
เพตะจูล

ปริมาณการ
0.28
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ล้านตัน CO2e

ปริมาณน้าำ
จากภายนอก

1.35
ล้าน ลบ.ม.

ยอดขายสินค้า
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ของเสียอันตรายและ
ไม่อนั ตรายทีน่ าำ กลับมา
เป็นวัตถุดบิ
(Alternative
Raw Material)

ร้อยละ
35

กิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืนทีส
่ าำ คัญปี 2561

1. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) โรงงาน
หนองแค 1 ได้รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” จาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รบั รองอุตสาหกรรม
สีเขียว ระดับที่ 4” หรือวัฒนธรรมสีเขียว (GI4) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม Green Industry Forum ประจำาปี 2561
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ ECO Factory เป็น
มาตรฐานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทีใ่ ห้การรับรอง
แก่โรงงานทีม่ คี ณุ ลักษณะสำาคัญตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าำ หนด
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมทัง้ ในด้านการจัดการของเสีย การใช้
วัตถุดบิ และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการดำาเนินกิจกรรม
ทีน่ า่ เชือ่ ถือมีการเกือ้ กูลกับผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือสังคม

ร้อยละ
10

การใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์

0.012
เพตะจูล

สัดส่วนน้ำา
ที่นำากลับมาใช้

ร้อยละ
62

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 0.017 ราย ต่อ
ถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงาน และคู่ธุรกิจ 200,000 ชั่วโมง-คน

2. บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล
PM Award 2018 (Prime Minister’s Export Award) ประเภท
รางวัล แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) จัดขึ้นโดย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ เป็น
รางวัลสูงสุดของรัฐบาลทีม่ อบให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจดีเด่น เพือ่
แสดงถึงภาพลักษณ์ของการมุ่งมั่นการพัฒนาแบรนด์อย่าง
ต่อเนื่องและสะท้อนความสำาเร็จของธุรกิจไทย

3. นิ ค มอุ ต สาหกรรมหนองแค ได้ รั บ การรั บ รอง
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence จาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ รูปแบบการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม และสังคม ทีส่ อดคล้องกับกฎหมายและความเป็น
ไปได้ทางเทคโนโลยี ด้วยการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คมุ้ ค่า
ลดการปล่อยของเสีย พร้อมกับการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
ที่เป็นที่ยอมรับจากชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน
และสิ่ง แวดล้ อ มโดยรวม ภายใต้ ห ลั ก การความร่ ว มมื อ
พึ่งพากัน ระหว่างผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐท้องถิ่น และชุมชน
เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันกับ กระทรวงอุตสาหกรรม

6.2 โรงงานหนองแค1 ได้รับการรับรอง
• ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
• ระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2015
• รางวัล CSR-DIW Continuous Award จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6.3 โรงงานหินกอง ได้รับการรับรอง
• ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015
• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
• ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS18001

4. COTTO Blend Series เป็นสินค้าในกลุ่มกระเบื้อง
คว้ารางวัล “iF DESIGN AWARD (ไอ เอฟ ดีไซน์ อวอร์ด)”
ในหมวด Product Design จากประเทศเยอรมนี หนึง่ ในรางวัล
ที่สาำ คัญในด้านการออกแบบ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
สำาหรับรางวัล iF DESIGN AWARD นับเป็นรางวัลทีส่ าำ คัญใน
วงการการออกแบบของประเทศเยอรมนี ที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนานก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1953
5. “คอตโต้” ได้รับ รางวัล Thailand’s Most Admired
Brand 2018 ผลิตภัณฑ์คอตโต้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม
และความน่าเชื่อถือที่สุดเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7
ในกลุ่ ม สิ น ค้ า กระเบื้ อ งปู พื้ น และกรุ ผ นั ง จากการวิ จั ย
Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy ซึง่ นิตยสาร
แบรนด์เอจได้จดั ทำาขึน้ เพือ่ ค้นหาแบรนด์ทคี่ รองใจผูบ้ ริโภคใน
แต่ละกลุ่มสินค้า โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำาของ
ประเทศในทุกภูมภิ าคและใช้วธิ วี จิ ยั ทีม่ มี าตรฐานขัน้ สูงเพือ่ ให้
ผลลัพธ์เกิดความเที่ยงตรงมากที่สุด โดยงานประกาศรางวัล
ดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
6. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับ
การรับรองระบบการบริหารจัดการ ดังนี้
6.1 โรงงานนิคมหนองแค ได้รับการรับรอง
• ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011
(นิคมอุตสาหกรรมหนองแค)
• ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:
2015 (นิคมอุตสาหกรรมหนองแค)
• ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
• ระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2015
7
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ข้อมูลอื่น ๆ
เกิดขึ้นจากการควบบริษัท ประกอบด้วย
1. บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด (TCC)
2. บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน) (TGCI)
3. บริษัทเดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด (SGI)
4. บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำากัด (SSG)
5. บริษัทเจมาโก จำากัด (GMG)

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลประวัติย่อของบริษัทย่อย

ปี 2512 ก่อตั้งและจดทะเบียน บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน) (TGCI)
ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกรายแรกของประเทศไทย โดยมีชื่อการค้า“AGROB”
ปี 2522 • บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน) (TGCI) เปลีย่ นชือ่ การค้าจาก “AGROB” มาเป็น
“คัมพานา (CAMPANA)” และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด (TCC) ก่อตั้งและจดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2522
โดยการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
ปี 2523 บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด (TCC) เข้าซื้อ บริษัทโรแยลโมเสกเอกซ์ปอร์ต (RMEX) และ
เข้าบริหารงานในนาม RMEX จำากัด
ปี 2524 บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด (TCC) เข้าบริหารงาน บริษัทโรแยลโมเสกเอกซ์ปอร์ต (RMEX)
ในนามของ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด
ปี 2525 บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด (TCC) รวมเข้ามาเป็นบริษัทหนึ่งในเครือของ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2525
ปี 2532 จัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี โดย บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2532
ปี 2536 บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน) (TGCI) ย้ายโรงงานจากรังสิตไปยังทำาเลใหม่
บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปี 2537 บริษัทเดอะ โสสุโก้ กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด ก่อตั้งและจดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2537
ปี 2546 บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน) (TGCI) ได้ย้ายฐานการผลิตที่โรงงานรังสิต
และโรงงานบางกะดี มาที่โรงงานหนองแค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปี 2547 บริษัทเดอะ โสสุโก้ กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัทเดอะ สยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด (SGI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
ปี 2551 เอสซีจี โดย บริษทั เซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด เข้ามาร่วมธุรกิจ กับ บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด
จากนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใน เอสซีจี (เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง)
ปี 2561 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยใช้ชื่อหลักทรัพย์ COTTO
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำานักงานใหญ่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-5474, 0-2586-4092 โทรสาร 0-2587-0162
Website http://www.scgceramics.com
ที่ตั้งโรงงานเซรามิก
1. โรงงานหินกอง เลขที่ 33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำาบลโคกแย้ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
2. โรงงานนิคมหนองแค เลขที่ 61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำาบลโคกแย้ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
3. โรงงานหนองแค 1 เลขที่ 40 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำาบลหนองปลิง อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
ธุรกิจหลัก

บริษทั ดำาเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการผลิตและจำาหน่ายกระเบือ้ งเซรามิกปูพนื้ และบุผนัง ภายใต้เครือ่ งหมายการค้าหลักคือ
คอตโต้ (COTTO) โสสุโก้ (SOSUCO) และคัมพานา (CAMPANA) และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ธุรกิจกระเบื้องเซรามิก
บริษทั เป็นผูผ้ ลิตและจัดจำาหน่ายกระเบือ้ งเซรามิกปูพนื้ และบุผนังทีม่ คี ณุ ภาพ บริษทั มีกาำ ลังการผลิต 94 ล้านตารางเมตร
ต่อปี (ในปี 2560) โดยมีผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก ดังนี้
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1.1 กระเบื้องปูพื้น (Floor Tiles)
เป็นกระเบื้องที่มีคุณสมบัติการดูดซึมน้ำาต่ำาที่มีการเผาเพียงครั้งเดียว (Single Firing) ที่อุณหภูมิสูง จึงทำาให้มี
ความแข็งแรงทนทานและรองรับน้ำาหนักได้มากกว่ากระเบื้องบุผนัง นอกจากนี้ กระเบื้องปูพื้นยังมีลักษณะของลวดลายและ
ผิวเคลือบที่หลากหลายทำาให้สามารถเลือกใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน
เช่น กระเบื้องผิวเคลือบ กระเบื้องตัดขอบ และกระเบื้องขัดมัน เป็นต้น อีกทั้งมีขนาดให้เลือกหลากหลาย
1.2 กระเบื้องบุผนัง (Wall Tiles)
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำาหรับการใช้งานภายในอาคาร มีน้ำาหนักเบา สามารถยึดเกาะผนังได้เป็นอย่างดี มีลักษณะ
ผิวเคลือบ สีสัน และลวดลายที่เหมาะสมต่อการใช้งานบุผนัง สามารถทำาความสะอาดได้ง่าย มีหลายขนาด
1.3 กระเบื้องเกลซพอร์ซเลน (Glazed Porcelain Tiles)
กระเบื้องเคลือบสีที่ผิวหน้า เนื้อกระเบื้องเป็นแบบพอร์ซเลน (เนื้อแข็งแกร่ง มีสีขาว) เหมาะสำาหรับใช้งานในทุกพื้นที่
ตัวกระเบื้องมีคุณสมบัติเนื้อแน่น น้ำาซึมผ่านน้อย สามารถรองรับน้ำาหนักได้มาก และมีความแข็งแรงทนทานสูง
1.4 กระเบื้องโมเสก (Mosaic Tiles)
กระเบื้องมีขนาดไม่เกิน 4x4 นิ้ว มีเนื้อกระเบื้องที่หลากหลายและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สามารถใช้บุผนัง
และปูพื้นได้ทั้งภายใน ภายนอก ปูสระว่ายน้ำา หรือใช้ในงานตกแต่ง เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถนำามาจัดเรียงเป็นลวดลาย
ต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ
1.5 กระเบื้องแก้ว (Glass Tiles)
ผลิตจากกระจก ทำาให้มีความใส ไม่ดูดซึมน้ำา ไม่สามารถรองรับแรงกดสูง และไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
จึงเหมาะสมกับงานบุผนังภายในอาคารเท่านัน้ การใช้ตกแต่งภายนอกอาคารเป็นการนำากระจกมาพิมพ์ลวดลายต่างๆ หรืออาจ
ใช้เทคนิคการผลิตอื่นๆ เช่น การพ่นทราย เพื่อให้กระจกมีผิวหน้าหยาบ หรือทำาลวดลายแบบต่างๆ เป็นต้น
2. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กม. ที่ 91 อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี อยู่ทางทิศเหนือของ
กรุงเทพฯ ซึ่ง บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) โรงงานนิคมหนองแค (NKIE) เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยได้ร่วมกันจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี เมื่อวันที่
6 พฤศจิกายน 2532 ในท้องที่ ตำาบลโคกแย้ และตำาบลหนองไข่นา้ำ มีเนื้อที่รวมประมาณ 2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตารางวา
โดยแบ่งพื้นที่เป็น
1. พื้นที่จาำ หน่ายรวม 1,629 ไร่ 3 งาน 56.30 ตารางวา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
1.1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,519 ไร่ 2 งาน 37.90 ตารางวา
1.2 เขตที่พักอาศัยจำานวน 71 ไร่ 3 งาน 90.30 ตารางวา
1.3 เขตพาณิชยกรรม 0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
2. พื้นที่เพื่อจัดวางระบบสาธารณูปโภค และอ่างเก็บน้ำา 451 ไร่ 0 งาน 43.30 ตารางวา
การรับรองมาตรฐานและรางวัลที่สำาคัญ ปี 2561

1) โรงงานหินกอง ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
1. ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก TÜV Rheinland
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด)
2. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก TÜV Rheinland
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด)
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3. ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จาก TÜV Rheinland
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด)
4. CCC Certificate and CCC MARK จาก China Building Material Test & Certification Group Co.,Ltd.
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด)
2) โรงงานนิคมหนองแค และนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
1. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
2. ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
3. ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
4. ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
5. ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
6. รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว 4 (Green Industry วัฒนธรรมสีเขียว) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
7. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้รับรางวัล เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence จาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8. รางวัล Thailand Kaizen Award 2018 เรื่อง เครื่องแพ็คกล่องอัตโนมัติ (Silver Award) จาก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
9. รางวัล Thailand Kaizen Award 2018 เรื่อง รถยกอย่างง่ายไม่ต้องง้อใคร (Silver Award) จาก
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
3) โรงงานหนองแค 1 ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
1. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด)
2. ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด)
3. ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด)
4. ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด)
5. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ISO 22301: 2012 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
(รับรองต่อเนื่องจาก บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด)
6. รางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสถาบันสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
••
••
••
••

ทุนจดทะเบียน
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ทุนชำาระแล้ว
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน

5,962,621,233
1
5,962,621,233
5,962,621,233

บาท
บาท
บาท
หุ้น (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ลำาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด*
นายวงศ์วุฒิ
วุฑฒินันท์
นายวีระพันธุ์
ทีปสุวรรณ
นายเกียรติ
ศรีจอมขวัญ
นายประสิทธิ์
พฤกษาพรพงศ์
นางสาวธนิดา
โอปนายิกุล
นายสุจินต์
หวั่งหลี
นางสาวสุกัญญา
โอปนายิกุล
นายชลิต
โอปนายิกุล
นายวีรวัฒน์
โอปนายิกุล

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
จำานวนหุ้น
5,428,587,893
108,608,848
24,211,514
15,891,104
13,484,416
13,248,498
12,831,623
10,710,454
10,293,041
9,789,421

สัดส่วน (ร้อยละ)
91.044
1.821
0.406
0.267
0.226
0.222
0.215
0.180
0.173
0.164

หมายเหตุ *เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี
หลังจากหักสำารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคตด้วย

12

08

โครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

Chief Marketing
Officer

Chief Operation
Officer

Chief Technology
Officer

Chief Financial
Officer
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คณะกรรมการบริษัท
1. นายนิธิ
2. นางไขศรี
3. นายชีระพงษ์
4. นายเชาวลิต
5. นายฐัติพงศ์
6. นางนันทสิริ
7. นายบุญเชื้อ
8. นายประวิตร
9. นายผดุง
10. นางสาววรัญญู
11. นายสุรศักดิ์
12. นายนำาพล
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายประวิตร
2. นางไขศรี
3. นายชีระพงษ์
4. นายบุญเชื้อ

ภัทรโชค
เนื่องสิกขาเพียร
กัมพลพันธ์
เอกบุตร
เกสรกุล
อัสสกุล
พลสิงขร
นิลสุวรรณากุล
ลิขิตสัจจากุล
โอปนายิกุล
ไกรวิทย์ชัยเจริญ
มลิชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

นิลสุวรรณากุล*
เนื่องสิกขาเพียร
กัมพลพันธ์
พลสิงขร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

*เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
2. นายบุญเชื้อ
พลสิงขร
3. นายนิธิ
ภัทรโชค
คณะกรรมการบริหาร
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
2. นายสุรศักดิ์
ไกรวิทย์ชัยเจริญ
3. นายนำาพล
มลิชัย
คณะผู้บริหาร
1. นายนำาพล
มลิชัย
2. นางสาวจันทนา
ลิ่มระนางกูร
3. นายวิศาล
โชติธรรมาพงศ์
4. นางวรนันท์
โสดานิล
ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
นายพิทยา
จั่นบุญมี
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
นางวีรนุช
เศรษฐเมธีกุล
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ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
Chief Marketing Officer
Chief Technology Officer
Chief Operation Officer
Chief Financial Officer

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีคณุ สมบัติ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้
ความสามารถและเป็นผูม้ บี ทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
ในการกำาหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดำาเนินงานทั้ง
ระยะสัน้ และระยะยาว (Corporate Objective and Long Term
Goal) ตลอดจนกำาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสีย่ ง
ผ่านคณะจัดการความเสีย่ งและคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำากับดูแลตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำาเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำานวน 12 คน ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จำานวน 11 คน และกรรมการทีม่ าจากฝ่ายบริหารจำานวน 1 คน
คือกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารกว่ากึง่ หนึง่
มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
กรรมการที่มีอาำ นาจลงนามผูกพันบริษัท (จำานวน 3 คน)*
รายชื่อ
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการ
3. นายนำาพล มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ
เงื่อนไขการลงนาม
นายนิธิ ภัทรโชค หรือ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ
หรือ นายนำาพล มลิชัย กรรมการสองในสามคน
ลงลายมือชื่อร่วมกัน
กรรมการอิสระของบริษัท
1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
2. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
3. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
4. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
5. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
6. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

ทัง้ นี้ บริษทั มีกรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ
ครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าคุณสมบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน จำานวน 6 คน
มากกว่ า เกณฑ์ ข องคณะกรรมการกำ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำาหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำานาจ
ลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำางานของ
ฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผูถ้ อื หุน้ หรือคัดค้านการตัดสินใจทีไ่ ม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส
ของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกำากับดูแล
ให้บริษัทกำาหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาล เป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาบุคคลผูม้ คี ณุ สมบัตเิ ป็นกรรมการ
อิ ส ระโดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหาตามแนวทาง
การพิจารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการ
บริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตาม
รายละเอียดในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ เรือ่ งความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ พิ จ ารณา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายและแนวทางของ
คณะกรรมการบริษัทเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

* ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562
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ตารางการดำารงตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
กรรมการบริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร

ภัทรโชค
ประธาน
เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ
กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
เอกบุตร
กรรมการ
เกสรกุล
กรรมการอิสระ
อัสสกุล
กรรมการ
พลสิงขร
กรรมการอิสระ
นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
ลิขิตสัจจากุล
กรรมการอิสระ
โอปนายิกุล
กรรมการ
ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กรรมการ
มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
-

กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
-

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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นายนิธิ
นางไขศรี
นายชีระพงษ์
นายเชาวลิต
นายฐัติพงศ์
นางนันทสิริ
นายบุญเชื้อ
นายประวิตร
นายผดุง
นางสาววรัญญู
นายสุรศักดิ์
นายนำาพล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษทั ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
อย่างสมำา่ เสมอ เพือ่ รับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษทั โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ซึง่ มี
การกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำาทุกปี และ
แจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่การประชุม
คณะกรรมการบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหน้านั้น
เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุม
ครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำาคัญเร่งด่วน
ในการประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นผูร้ ว่ มกันกำาหนด
วาระการประชุ ม และพิ จ ารณาเรื่อ งเข้ า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได้ ในปี 2561 (1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561)
ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการจำานวน 3 ครัง้ ซึง่ เป็นการประชุม
ที่กาำ หนดไว้ล่วงหน้า 2 ครั้ง และครั้งพิเศษจากวาระเร่งด่วน
1 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 97.2
ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบ
วาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กบั กรรมการบริษทั แต่ละคน
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำาการ เพื่อให้กรรมการบริษัท
มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ ทัง้ นีก้ ารลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้
ถื อ มติ ข องเสี ย งข้ า งมากโดยให้ ก รรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย ง
หนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม
และ/หรื อ ไม่ ใ ช้ สิ ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้ น หาก
คะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้า
ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบ
นโยบายโดยตรง เพือ่ ให้สามารถนำาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะ
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระ
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษทั ให้ความสำาคัญเรือ่ งการจัดการ
เกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่าง
รอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัท
คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มี
การพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในเรื่องนั้น
เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการคณะกรรมการเป็น
ผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด ทำ า รายงานการประชุ ม เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั รับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป
และให้ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท ลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รอง
ความถูกต้อง ทัง้ นีก้ รรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็น
ขอแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมให้มคี วามละเอียดถูกต้อง
มากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูก
จัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของ
บริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบ
เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ ร้ อ มกั บ เอกสารประกอบวาระ
การประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้มี
การประชุ ม ระหว่ า งกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารโดยไม่ มี
ฝ่ า ยจั ด การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ในกรณี ที่ มี ค วามจำ า เป็ น เพื่ อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับ
จำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะ
ลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่า
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำาหนดองค์ประชุมขั้นต่ำาของ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 12 คน) ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งในปี 2561 มีกรรมการอยู่ไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด (8 คนจาก 12 คน)
ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้
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ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561
(1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561)
การเข้าประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ค่าตอบแทน และ
บริหาร
บรรษัทภิบาล
(3
คน)
(3 คน)

รายชื่อกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท
(12 คน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(4 คน)

ประธาน

นายนิธิ
ภัทรโชค

นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล

นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล

1. นายนิธิ
ภัทรโชค**
2. นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
4. นายเชาวลิต เอกบุตร
5. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
6. นางนันทสิริ อัสสกุล
7. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
8. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
9. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
10. นางสาววรัญญู โอปนายิกุล
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ
12. นายนำาพล
มลิชัย***
นายอารีย์
ชวลิตชีวินกุล***
จำานวนครั้งประชุมทั้งหมด
ร้อยละของการเข้าประชุม

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

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

3/3
3/3
3/3
-

-

-

3
100

3
100

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ปี 2561*
(12 คน)

นายนิธิ
ภัทรโชค
5/5
5/5
1/1
4/4
5
100

-

หมายเหตุ:
* จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จึงไม่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
** นายนิธิ ภัทรโชค ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทน นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
ยังคงเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
*** นายนำา พล มลิ ชัย เป็ น กรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ ห ารแทนนายอารี ย์ ชวลิ ต ชี วิน กุ ล และได้ รับ การแต่ ง ตั้ง เป็ น กรรมการผู้จัด การแทน
นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริญ ยังคงเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อทราบแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

18

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 12 คน ดังนี้
นายนิธิ ภัทรโชค

เป็นกรรมการที่มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร)

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1 สิงหาคม 2561
56 ปี
ไทย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations
Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017
บริษัทจดทะเบียน จำานวน 4 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2) ตั้งแต่ 2560 Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama Tbk, Indonesia*
3) ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
4) ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)
กิจการอื่น
1) ตั้งแต่ 2556 รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2) ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั อืน่ ๆ
ของ เอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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ประสบการณ์

2548-2553 ผู้อำานวยการสำานักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
2553-2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
2556-2560 Vice President-Domestic Market ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
2557-2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำากัด (มหาชน)
2559-2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560-2561 Vice President-Building Products and Distribution Business,
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
2561
กรรมการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้ (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
1 สิงหาคม 2561
58 ปี
ไทย
ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2543 Director Certification Program (DCP) 0/2000
2556 Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013
2556 Role of the Compensation Committee Program 16/2013
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
1) ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทแม็คกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จำานวน 5 แห่ง
1) กรรมการ บริษัทท๊อป ที 2015 จำากัด
2) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว
3) กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
4) กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5) ประธานกรรมการ บริษัทบูโอโน่ (ประเทศไทย) จำากัด
ประสบการณ์
2546-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
2553-2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559-2560 ที่ปรึกษา สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
1 สิงหาคม 2561
70 ปี
ไทย
2516 ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008
Audit Committee Program (ACP) 24/2008
2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009
2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010
2554 Advanced Audit Committee Program (AACP) 6/2011
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011
Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011
2556 Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013
2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016
2560 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
• ตั้งแต่ 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)
กิจการอื่น
• ไม่มี
ประสบการณ์
2545-2549 ผู้อำานวยการฝ่ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำากัด
2551-2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายเชาวลิต เอกบุตร
ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

กรรมการ
1 สิงหาคม 2561
60 ปี
ไทย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่ งกล เกียรตินยิ มอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004
2550 Directors Certification Program (DCP) 84/2007
2553 Role of the Chairman Program (RCP) 24/2010
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
• ไม่มี
กิจการอื่น จำานวน 3 แห่ง
1) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี
2) กรรมการ มูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
ประสบการณ์
2548-2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำากัด (มหาชน)
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน))
2548-2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน)
2548-2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้งจำากัด (มหาชน)
2554-2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
2561-2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำาสำานักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

กรรมการ
1 สิงหาคม 2561
67 ปี
ไทย
2517 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2555 Director Certification Program (DCP) 162/2012
2556 Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013
Audit Committee Program (ACP) 45/2013
2559 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2016
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
• ไม่มี
ประสบการณ์
2540-2545 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทสยามไอซิน จำากัด
2546-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำากัด
2555-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นางนันทสิริ อัสสกุล
ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

กรรมการ
1 สิงหาคม 2561
47 ปี
ไทย
2536 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 ปริญญาโท Master of Business Studies (M.B.S.)
University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร
2548 ปริญญาโท Master of Management (M.M)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 Director Accreditation Program (DAP) 38/2005
2548 Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 21/2005
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
• ไม่มี
กิจการอื่น จำานวน 1 แห่ง
1) กรรมการบริษัทโขมพัสตรา จำากัด
ประสบการณ์
2542-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายบุญเชื้อ พลสิงขร
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1 สิงหาคม 2561
70 ปี
ไทย
2534 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008
Audit Committee Program (ACP) 24/2008
2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009
2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010
2554 Advance Audit Committee Program (AACP) 6/2011
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011
Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011
2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016
Financial Statements for Directors (FSD) 30/2016
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
• ไม่มี
กิจการอื่น
• ไม่มี
ประสบการณ์
2550
ที่ปรึกษา สำานักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จำากัด
2551-2561 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้ (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร)

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
1 สิงหาคม 2561
76 ปี
ไทย
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาเอก บัญชี Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)
• ASEAN Chartered Professional Accountants
• Chartered Director (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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
2553 Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนไทย
2555 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012
บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2552 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จำานวน 8 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2523 ประธานกรรมการ บริษัทนิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จำากัด
2) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สนิ ทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
3) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5) ตั้งแต่ 2540 กรรมการบริหารกองทุน การเงินและทรัพย์สิน สถาบันพระปกเกล้า
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6) ตั้งแต่ 2543 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
กระทรวงการคลัง
ตั้งแต่ 2546 กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
7) ตั้งแต่ 2552 กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
8) ตั้งแต่ 2559 กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประสบการณ์
• คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ผู้อำานวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำากัด (มหาชน)
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
• กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.)
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประธานอนุกรรมการกำาหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4
(ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด) สำานักนายกรัฐมนตรี
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายผดุง ลิขิตสัจจากุล
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

กรรมการและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1 สิงหาคม 2561
67 ปี
ไทย
2517 ปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2519 ปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559 Director Certification Program (DCP) 229/2016
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
1) ตั้งแต่ 2555 Independent Commissioner และประธานกรรมการตรวจสอบ
PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
กิจการอื่น จำานวน 3 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2552 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มบริษัทดีที
2) ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทเคอร์เทซี เซอร์วิสเซส คอร์ปอเรชั่น จำากัด
3) ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอ็มคิวดีซี โซเซียล เอ็นเตอร์ไพร์เซส จำากัด
ประสบการณ์
2543-2544 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซิเมนต์ไทย จำากัด
2544-2552 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
2556-2561 กรรมการอิสระ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
2557-2561 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง
เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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นางสาววรัญญู โอปนายิกุล
ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

กรรมการ
1 สิงหาคม 2561
63 ปี
ไทย
2521 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
2528 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS)
California State Polytechnic University, Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
กิจการอื่น จำานวน 1 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จำากัด
ประสบการณ์
253-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 8,192,330 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.14)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ
เป็นกรรมการที่มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

กรรมการและกรรมการบริหาร
1 สิงหาคม 2561
61 ปี
ไทย
2522 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.),
สาขา Finance and International Business
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 Advanced Management Program (AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559 Director Certification Program (DCP) 220/2016
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
1) ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
กิจการอื่น
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของ เอสซีจี
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์
2545-2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำากัด
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำากัด)
2549-2555 กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
2554-2560 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
2561
กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
2561
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: 27 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0000005)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ม่มี
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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นายนำาพล มลิชัย

เป็นกรรมการที่มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
(กรรมการผู้จัดการ)
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ Chief Marketing Officer
1 ธันวาคม 2561

48 ปี
ไทย
• ปริญญาตรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Executive Development Program (EDP)
• Facilitative Leadership (LDP)
• Management Development Program (MDP)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น
บริษัทจดทะเบียน จำานวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
• ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk*
กิจการอื่น จำานวน 1 แห่ง
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ แฟรนไชส์ (เมียนมา) จำากัด
ประสบการณ์
2537-2538 นักวิเคราะห์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
2538-2545 ผู้แทนขาย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
2545-2553 ผู้จัดการกลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์ บริษัทซิเมนต์ไทยการค้าปลีก จำากัด
2549-2553 Vice President Sales and Marketing, Mariwasa Siam Ceramic Inc.
ประเทศฟิลิปปินส์
2553-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำากัด
2553-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระบุรีรัชต์ จำากัด
2555-2559 Director-Global House Project เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2559-2560 กรรมการ บริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน*
2559-2561 President Director, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk**
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท
- ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง***
คณะกรรมการบริหาร
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
(เข้าดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 11,331 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
**บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
***นายนำาพล มลิชัย เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร แทน นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล และดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ แทน
นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ โดย นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ยังคงดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
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รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
เอสซีจี เซรามิกส์

บริษัทในเครือฯ*

หุ้นสามัญ (หุ้น)
ลำาดับ

กรรมการ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ (หุ้น)

หุ้นกู้ (หน่วย)

คู่สมรส/
่ม(ลด)
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
ผู้ที่อยู่กินด้วยกัน เพิระหว่
าง ของตนเอง ระหว่าง
ของตนเอง ฉันสามีภริยา/ 1 ส.ค. า61ง - ของตนเอง 1 ระหว่
ส.ค.
61 1 ส.ค. 61 บุตรที่ยังไม่ 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61
บรรลุนิติภาวะ

1.

นายนิธิ ภัทรโชค

-

-

-

4,000

-

-

-

2.

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

-

-

-

-

-

-

-

3.

นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

-

-

-

2,400

-

4,000

-

4.

นายเชาวลิต เอกบุตร

-

-

-

30,000

-

-

-

5.

นายฐัติพงศ์ เกสรกุล

-

-

-

-

-

-

-

6.

นางนันทสิริ อัสสกุล

-

-

-

-

-

-

-

7.

นายบุญเชื้อ พลสิงขร

-

-

-

1,000

-

20,000

-

8.

นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

-

-

-

-

-

-

-

9.

นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

-

-

-

-

-

-

-

10. นางสาววรัญญู โอปนายิกุล

8,192,330

-

-

-

-

5,100

-

11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

27

-

-

-

-

-

-

12. นายนำาพล มลิชัย

-

11,331

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: 1. เอสซีจี เซรามิกส์ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 5,962,621,233 บาท มีหุ้นสามัญจำานวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด คำาว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชน
จำากัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
• บริษัทหนึ่งมีอาำ นาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำานาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
• บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว
3. *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) (SCC)
4. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
มีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
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ประวัติคณะผู้บริหารของบริษัท จำานวน 4 คน ดังนี้
นายนำาพล มลิชัย

อายุ 48 ปี
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท
นางสาวจันทนา ลิ่มระนางกูร

อายุ 54 ปี
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท
นายวิศาล โชติธรรมาพงศ์

อายุ 61 ปี
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท
นางวรนันท์ โสดานิล

อายุ 47 ปี
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท

34

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
Chief Marketing Officer
สัญชาติ ไทย
บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำากัด
• Director-Global House Project เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
• President Director, PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk
ไม่มี
ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัท Chief Technology Officer
สัญชาติ ไทย
วท.บ.วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำากัด
ไม่มี
ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัท Chief Operation Officer
สัญชาติ ไทย
วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด
ไม่มี
ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัท Chief Financial Officer
สัญชาติ ไทย
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้จัดการสำานักงานบัญชี บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)
• Head of BAR - Vinyl and NPI บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
• ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
ไม่มี

รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของผูบ้ ริหารบริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ (จำานวนหุ้น)
ลำาดับ

ชื่อ

เพิ่ม(ลด) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน เพิ่ม(ลด)
ของตนเอง ระหว่าง ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง ระหว่าง
1 ส.ค. 61 ไม่บรรลุนิติภาวะ
1 ส.ค. 61 31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 61
11,331

1.

นายนำาพล มลิชัย

2.

นางสาวจันทนา ลิ่มระนางกูร

-

-

3.

นายวิศาล โชติธรรมาพงศ์

-

-

4.

นางวรนันท์ โสดานิล

-

-

หมายเหตุ: 1. เอสซีจี เซรามิกส์ มีทนุ จดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 5,962,621,233 บาท มีหนุ้ สามัญจำานวนทัง้ สิน้ 5,962,621,233 หุน้
2. ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำากัด คำาว่า “บริษทั ในเครือ” หมายถึง บริษทั มหาชนจำากัดบริษทั หนึง่ ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชน
จำากัดบริษทั ใดบริษทั หนึง่ หรือหลายบริษทั ในลักษณะดังต่อไปนี้
• บริษทั หนึง่ มีอาำ นาจควบคุมเกีย่ วกับการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการซึง่ มีอาำ นาจจัดการทัง้ หมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษทั หนึง่
• บริษทั หนึง่ ถือหุน้ ในอีกบริษทั หนึง่ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุน้ ทีอ่ อกจำาหน่ายแล้ว
3. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
มีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
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การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ นายพิทยา จั่นบุญมี
2550 Company Secretary Program (CSP) 22/2007
อายุ 52 ปี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำาแหน่งในบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์ทาำ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตำาแหน่งทีส่ าำ คัญ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
2549-2553 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำากัด
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
(มหาชน)
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551-2552 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการและ
• Management Development Program,
คณะกรรมการตรวจสอบ
The Wharton School, The University of Pennsylvania
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551-2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท
• Executive Development Program,
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
International Institute for Management Development
บริหารบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จำากัด (มหาชน)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553-2557 ผู้ช่วยเลขานุการ: คณะกรรมการบริษัท
• ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด
บริษัทจดทะเบียน
(มหาชน)
• ไม่มี
2555-2556 ผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จำากัด (มหาชน)
• ไม่มี
2556-2561 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ประสบการณ์ทาำ งาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
เลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการ
2552-2554 Chief Accounting Officer
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด
และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)
2555-2561 Head of Finance and Accounting Operations
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
(มหาชน)
จำานวนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
2556-2561 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการ
ประวัตเิ ลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษท
ั
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
ชื่อ นางวีรนุช เศรษฐเมธีกุล
และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร)
อายุ 46 ปี
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด
ตำาแหน่งในบริษัท เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั
(มหาชน)
คุณวุฒิการศึกษา
2552-2561 เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อยใน
• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต
กลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาและการสื่อสาร ตำาแหน่งอืน่ ในปัจจุบนั ผูช้ ว่ ยเลขานุการ: คณะกรรมการตรวจสอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
จำานวนการถือหุ้นในบริษัท 9 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 0.00000015)
ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษท
ั และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33 กำาหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน
เงินรางวัล เบีย้ ประชุม โบนัส และมีสทิ ธิได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ใดหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดจากบริษทั ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
จะพิจารณา ซึง่ อาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลไปตลอด
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
และได้รับชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำาปี 2561
โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันทีจ่ ดทะเบียนควบบริษทั ) เป็นต้นมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มเี บีย้ ประชุม)
• ประธานกรรมการ (จำานวน 1 คน) ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จำานวน 11 คน) ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
2. โบนัสกรรมการ
กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำานวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบมาประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบจริง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 60,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลในลักษณะเบีย้ ประชุมตามจำานวนครัง้ ทีก่ รรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง โดยไม่มีค่าตอบแทน
รายเดือน ในอัตราต่อไปนี้
• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บาท
• กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ)
คณะกรรมการตรวจสอบ (เบี้ยประชุม) และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เบี้ยประชุม) ตามจำานวน
ครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2561 รวมเป็นเงินจำานวน 2,730,000 บาท รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน) สำาหรับรอบปีบัญชี 2561 ภายหลังจากที่ที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ร่วมฯ เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั ไิ ว้โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันทีจ่ ดทะเบียนควบบริษทั ฯ)
เป็นต้นมา ในอัตราต่อไปนี้
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• ประธานกรรมการ (จำานวน 1 คน) ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จำานวน 11 คน) ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
รวมเป็นเงิน 1,875,000 บาท
2) โบนัสคณะกรรมการบริษทั (กรรมการ 12 คน) ภายหลังจากทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ร่วมฯ เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บริษทั ยังไม่มกี ารจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ จึงยังไม่มกี ารจ่ายโบนัสให้กบั คณะกรรมการบริษทั
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 4 คน สำาหรับการประชุมจำานวน 3 ครัง้ ) รวมเป็นเงินจำานวน
540,000 บาท
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการ 3 คน สำาหรับการประชุมจำานวน 3 ครัง้ )
รวมเป็นเงินจำานวน 315,000 บาท
สรุปจำานวนค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในปี 2561
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการ

รายเดือน

โบนัส

คก.
ตรวจสอบ

คก.
NRC

คก. บริหาร

รวม

1. นายนิธิ

ภัทรโชค

195,000

-

-

90,000

งดจ่าย

285,000

2. นางไขศรี

เนื่องสิกขาเพียร

150,000

-

120,000

-

-

270,000

3. นายชีระพงษ์

กัมพลพันธ์

150,000

-

120,000

-

-

270,000

4. นายเชาวลิต

เอกบุตร

150,000

-

-

-

-

150,000

5. นายฐัติพงศ์

เกสรกุล

150,000

-

-

-

-

150,000

6. นางนันทสิริ

อัสสกุล

150,000

-

-

-

-

150,000

7. นายบุญเชื้อ

พลสิงขร

150,000

-

120,000

90,000

-

360,000

8. นายประวิตร

นิลสุวรรณากุล

150,000

-

180,000

-

-

330,000

9. นายผดุง

ลิขิตสัจจากุล

150,000

-

-

135,000

-

285,000

10. นางสาววรัญญู

โอปนายิกุล

150,000

-

-

-

-

150,000

11. นายสุรศักดิ์

ไกรวิทย์ชัยเจริญ

150,000

-

-

-

งดจ่าย

150,000

12. นายนำาพล
นายอารีย์

มลิชัย*
ชวลิตชีวินกุล*

30,000
150,000

-

-

-

งดจ่าย
งดจ่าย

30,000
150,000

1,875,000

-

540,000

315,000

-

2,730,000

รวม

หมายเหตุ *นายนำาพล มลิชัย เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแทนนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการแทน
นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริญ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริญ ยังคงเป็นกรรมการบริษทั ซึง่ บริษทั ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อทราบแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
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อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปี 2561
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ตำาแหน่ง

ประธาน

ค่าตอบแทน
รายเดือน

เบี้ยประชุม

(บาท/คน/เดือน)

(บาท/คน/ครั้ง)

โบนัส

45,000
ไม่มี

(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 11 คน)

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน

30,000

ไม่เกินร้อยละ 1
ของเงินปันผล
ที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

60,000
ไม่มี

ไม่ได้กาำ หนด

(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 3 คน) กรรมการ

40,000

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

45,000

ประธาน
ไม่มี

(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน) กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)

ไม่ได้กาำ หนด
30,000

ประธาน
งดจ่าย

งดจ่าย

ไม่ได้กาำ หนด

กรรมการ

ทัง้ นีบ้ ริษทั ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อน่ื ๆ ให้กรรมการบริษทั นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 4 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส
เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำารองเลีย้ งชีพทีบ่ ริษทั สมทบให้ผบู้ ริหารในฐานะพนักงานของบริษทั และอืน่ ๆ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 23,678,333 บาท
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทีส่ าำ คัญในสามด้านหลัก คือ
การสรรหาผูท้ ม่ี คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมมาดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษทั แทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่นๆ การกำาหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และการกำาหนดและเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติ
และการดำาเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทซึ่งครอบคลุม
ครบถ้วนทัง้ 5 หมวดของหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ สี าำ หรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ซึง่ สอดคล้องกับทัง้ 8 หมวดของหลักการกำากับ
ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560 หรื อ
Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดย
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยความร่วมมือของคณะทำางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
ของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วยการตระหนักถึงบทบาท
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำาหนดวัตถุประสงค์
และเป้ า หมายหลั ก ของกิ จ การที่ เ ป็ น ไปเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล การสรรหาและ
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริม
นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูล และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล กำาหนดให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามที่เห็นว่าจำาเป็นและ
เหมาะสม โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
นั้น ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
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บรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วม
ประชุมคิดเป็นร้อยละ 100
สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้
1. ด้านสรรหา
คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 โดยคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการทีม่ ี
ส่วนได้เสีย) ได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบ
กำาหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ประกอบกับ
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการบริ ษั ท ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
บริษทั มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 กำาหนด รวมทัง้ คุณสมบัตขิ อง
กรรมการอิ ส ระตามนิ ย ามของบริ ษั ท ซึ่ ง เข้ ม กว่ า เดิ ม ที่
บริ ษั ท อ้ า งอิ ง ตามประกาศของคณะกรรมการกำ า กั บ
ตลาดทุ น และการมี ผ ลประโยชน์ ขั ด แย้ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในการปฏิบัติหน้าทีต่ ามนิยามดังกล่าวแล้ว เห็นชอบให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระในปี 2562
ทัง้ 4 คน ได้แก่ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นางนันทสิริ อัสสกุล
นายบุญเชื้อ พลสิงขร และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลได้จดั การประชุมครัง้ พิเศษเมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน
2561 เพื่อพิจารณาและดำาเนินการตามแผนสืบทอดผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัท (Succession Plan) โดยเสนอแนะให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเลือกตัง้ นายนำาพล มลิชยั
Chief Marketing Officer เป็ น กรรมการบริ ษั ท และ
กรรมการบริหารแทน นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล และเป็น

กรรมการผู้จัดการแทน นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ โดย
นายสุรศักดิ์ ยังคงดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท ให้มีผล
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
2. ด้านค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ ซึง่ รวมถึงค่าตอบแทน
รายเดือน โบนัสกรรมการ และเบี้ยประชุมประจำาปี 2562 ให้
สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษทั โดยพิจารณาเปรียบ
เทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำาอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจ
อย่างเดียวกัน ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่อง
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้
บริษัทรักษาความเป็นผู้นำาในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ และ
สร้างแรงจูงใจในการบริหารงานก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 โดยกำาหนดให้วาระ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกรูปแบบเป็นวาระเพื่ออนุมัติ
ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจำาทุกปีถงึ แม้วา่ หลักเกณฑ์
และอั ต ราค่ า ตอบแทนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ เ คย
มีมติอนุมัตไิ ว้ก็ตาม
3. ด้านบรรษัทภิบาล
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาลให้มกี ารกำาหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ น
บรรษัทภิบาลของบริษทั ดังนี้
3.1 นโยบายด้านบรรษัทภิบาล
• พิจารณาหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 ในส่วน
ที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles 2555 และ
แนวทางดำาเนินการในปัจจุบนั ของบริษทั ในเรือ่ งทีไ่ ด้ปฏิบตั แิ ละ
สอดคล้องหรือยังไม่ได้ปฏิบตั ติ าม CG Code จนเข้าใจประโยชน์
และหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการนำ า ไปใช้ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
อย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางของบริษัทและ
แผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก

Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้
1) รับทราบหลักการ CG Code ของ ก.ล.ต. ซึง่ กำาหนด
หลักปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลัก โดยเน้น
การบูรณาการประเด็นทางสังคม สิง่ แวดล้อม และการกำากับดูแล
กิจการ เข้าสูก่ ระบวนการทางธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2) อนุมตั กิ ารนำาหลักปฏิบตั ติ าม CG Code มาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั เป็นประจำาทุกปี โดยให้กาำ หนด
มาตรการทดแทนในแนวปฏิบตั ใิ นบางส่วนทีย่ งั ไม่สอดคล้องกับ
CG Code
3) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณา
ทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท
และกำ า หนดมาตรการทดแทนสำ า หรั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ยั ง
ไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำาปี 2561 และ
แบบ 56-1 ต่อไป (สำาหรับรายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2562
เป็นต้นไป (รายงานประจำาปี 2561)
• เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาให้ บ ริ ษั ท
นำาอุดมการณ์ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่โดยอ้อม ซึง่ สอดคล้องกับคูม่ อื บรรษัทภิบาล
ด้วยมาใช้ถอื ปฏิบตั ิ และจัดให้มแี ละเปิดเผยคูม่ อื จรรยาบรรณ
ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคน โดย
กำาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับพนักงาน” ที่
พนักงานพึงปฏิบัติ และอาจมีความผิดทางวินัยหากละเลย
การปฏิบัติงาน
• พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการนำานโยบาย
การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีก 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
2) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
และ 3) นโยบายการแข่งขันทางการค้า ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยอ้ อ มมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ บริ ษั ท แล้ ว จึ ง
มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ เ สนอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
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บริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2561 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ
ให้นำานโยบายดังกล่าวทั้ง 4 ฉบับ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดย
อ้อมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท
3.2 แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล
• ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการโดยพิจารณา
แล้วเห็นว่า นายผดุง ลิขติ สัจจากุล และ นายบุญเชือ้ พลสิงขร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ยังคงมี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท
ซึง่ เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน มีผลให้
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่ง และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ
• เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการจัด
ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ในรูปแบบเดียวกัน คือ ทัง้ รูปแบบการประเมินโดยรวมทัง้ คณะ
(As a Whole) และการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ
เป็นประจำาทุกปี โดยการนำาแบบประเมินฯ ฉบับเดิมทีท่ ปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ได้
มีมติอนุมตั ไิ ว้มาใช้สาำ หรับปี 2561 เป็นต้นไป รวมถึงมอบหมาย
ให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัททบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ กี่ ย วกั บ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
IOD และเพื่อนำามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการที่ จ ะครบกำ า หนดออกจากตำ า แหน่ ง ตามวาระ
ในปี 2562 และการวางแผนเรื่องการพัฒนาความรู้ของ
กรรมการบริษัทต่อไปด้วย
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ในนามคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายผดุง ลิขต
ิ สัจจากุล
ประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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การกำากับดูแลกิจการ
การกำากับดูแลกิจการของบริษัท

รวมถึ ง ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายบรรษั ท ภิ บ าล
ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลักคือ
ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับ
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
การดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัท
2. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ภิบาลทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำาทุกปี โดย
3. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง กำ า หนดให้ เ รื่ อ งบรรษั ท ภิ บ าลเป็ น วาระหลั ก วาระหนึ่ ง ใน
4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการ
5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. การปฏิบตั ติ ามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งอืน่ ๆ
แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท
สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการภายในประเทศ
บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และ เช่น หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี
เป็นธรรมโดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ซงึ่ ได้ถอื ปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมา 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ภายใต้ ก รอบของจรรยาบรรณบริ ษั ท และบนพื้ น ฐานแห่ ง ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกำากับดูแลกิจการ
ประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็น ที่ ดี สำ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560 หรื อ Corporate
แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลและ Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการ
จรรยาบรรณของเอสซีจี
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือ
บริษทั มีความมุง่ หวังทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่าง ของคณะทำ า งานเพื่ อ การพั ฒ นาความยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท
ด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำาหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจ จดทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามโครงการสำารวจการกำากับ
ของบริษทั ด้วยเชือ่ มัน่ ว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบบริหาร ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance
จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง Report of Thai Listed Companies-CGR) ของสมาคม
ผลตอบแทนและเพิ่ ม มู ล ค่ า ระยะยาวให้ ผู้ ถื อ หุ้ น รวมถึ ง ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการ
การสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย และสนันสนุน บริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท ให้ เ ติ บ โต และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำาเสนอต่อ
อย่างยั่งยืน โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางซึ่งบริษัทไทย-เยอรมัน คณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ใิ ห้บริษทั มีการกำาหนดนโยบาย
เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดนโยบาย TGCI รวมถึงนำาหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำาหรับหลักเกณฑ์ใน
เพื่อความยั่งยืน รวมทั้งบริษัทยังได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำาหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำามา
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีตามที่ปรากฏใน ปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะ
Report) ของเอสซีจีด้วย
กรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อ
บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของ พิจารณาทบทวนเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามที่เห็น
นโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีคณะกรรมการสรรหา เหมาะสมทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการ
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทำาหน้าทีก่ าำ กับดูแลด้านบรรษัท บริษทั โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
ภิบาลของบริษทั ทัง้ การกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ดิ ตาม และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติ
ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ การพิจารณาหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามหลักการกำากับดูแล
ให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทและเอสซีจี กิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตาม
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ข้อแนะนำาของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
โดยได้พจิ ารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะผูน้ าำ ของ
องค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกคนได้พิจารณาหลักปฏิบัติ
ดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และ
ความสำาคัญของการนำาหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำาไป
ใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี สำาหรับ
หลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำาหนดเป็นนโยบายหรือ
ยังไม่ได้นำามาปฏิบัติ บริษัทได้มีการกำาหนดมาตรการทดแทน
ในเรื่องที่แนวปฏิบัติของบริษัทแตกต่างจาก CG Code โดย
ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณา
ทบทวนเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามที่เห็นเหมาะสม
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและ
พิจารณาหลักปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่
หรือปรับปรุงจาก CG Principles จนเข้าใจประโยชน์และ
หลักปฏิบัติในการนำาไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน
เป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติตาม
หลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลการปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ในเรื่องต่อไปนี้
1) รับทราบหลักการ CG Code ของ ก.ล.ต. ซึ่งกำาหนด
หลักปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลัก โดยเน้น
การบูรณาการประเด็นทางสังคม สิง่ แวดล้อม และการกำากับดูแล
กิจการ เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) อนุมัติการพิจารณาทบทวนการนำาหลักปฏิบัติตาม
CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเป็น
ประจำาทุกปี โดยให้กาำ หนดมาตรการทดแทนในแนวปฏิบัติใน
บางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code
3) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณา
ทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท
และกำ า หนดมาตรการทดแทนสำ า หรั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ยั ง ไม่
สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำาปี 2561 และแบบ
56-1 ต่อไป (สำาหรับรายงานทีต่ อ้ งจัดส่งในปี 2562 เป็นต้นไป)
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ มีมติกาำ หนด ทบทวน และ
ปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
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ขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ตี า่ งๆ ซึง่ ได้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำาทุกปี และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgceramics.com)
แล้วด้วย
ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
เห็นว่าการเปิดเผยเรือ่ งหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ในปี 2561 ตาม CG Principles 2555 ที่ประกอบด้วย 5 หมวด
หลัก มีความเหมาะสมและเพียงพอ อีกทัง้ ยังแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ติ าม CG Code
ที่ประกอบด้วย 8 หมวดหลักต่อไปนี้อย่างครบถ้วนด้วย
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish
Clear Roles and Responsibilities of the
Board)
หลักปฏิบัติ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define
Objectives and Central Ideas)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒ นาผู้บ ริห ารระดับ สูงและ
การบริหารบุคลากร (CEO and People
Management)
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ (Nurture
Innovation and Responsible
Operations)
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and
Internal Control)
หลักปฏิบัติ 7 รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และ
การเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and
Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ
ผู้ ถื อ หุ้ น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำานวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนใน
หลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษทั ด้วยวิธกี ารและมาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย
โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่ง
ผลกำาไรจากบริษทั การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้า การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
อย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท
เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกำาหนด
ค่าสอบบัญชี การอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำาคัญและมีผล
ต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมี
สิทธิออกเสียงตามจำานวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออก
เสียงหนึง่ เสียงและไม่มหี นุ้ ใดมีสทิ ธิพเิ ศษเหนือผูถ้ อื หุน้ รายอืน่
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้
ดำ า เนิ น การในเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม และอำ า นวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม เช่น การให้
ข้อมูลที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์โดยเปิดเผยข้อมูลนั้น
ผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อย ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้
สัญชาติไทย หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ให้ได้รบั สิทธิและการปฏิบตั ิ
ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการในการให้
สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระล่วงหน้าอย่างน้อย

3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม
ทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั
ได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยได้เผย
แพร่เรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ภายหลัง
จากได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท ในวั น
เดี ย วกั น โดยผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม เสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 และแบบฟอร์มเสนอชื่อ
กรรมการทีส่ ามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั และ
ส่งแบบฟอร์มและเอกสารทัง้ หมดถึงเลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริษัทที่ “เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800” ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
“1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม
1.1 ผู้มีสิทธิเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า
298,131,061 หุ้น)
1.2 การดำาเนินการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นว่ามีความสำาคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ก็จะบรรจุเป็น
วาระการประชุม โดยในกรณีทบี่ รรจุเป็นวาระการประชุมบริษทั
จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำาหนดโดยผู้ถือหุ้น
ทัง้ นีใ้ นกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษทั ปฏิเสธไม่รบั เรือ่ งทีเ่ สนอโดย
ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั จะชีแ้ จงเหตุผลให้ทปี่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปีทราบ
2. หลักเกณฑ์การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัท
ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาเข้ า รั บ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับ
บุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของ
บริ ษั ท หลั ง จากนั้ น จะได้ เ สนอคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก่อนเสนอรายชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ”
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ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
การประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำา
ปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว คณะกรรมการ
บริหารจึงเป็นผู้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การ
สรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท และได้นำาเสนอคณะ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณา
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อน
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
2.2 การกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ
แทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ รมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำาหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารและ
หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้มกี ารส่งทางไปรษณียใ์ ห้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า
14 วัน ก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน
2.3 การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
กรรมการอิสระเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล
กิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำาคัญในการทำาหน้าที่ของ
กรรมการอิสระเพือ่ สนับสนุนนโยบายทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้
หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระ
ผ่านอีเมล cotto-ind-dir@scg.com ซึง่ กรรมการอิสระจะเป็น
ผูพ้ จิ ารณาดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรือ่ งเช่นการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมหรือกรณีเป็น
ข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็น
เรื่ อ งสำ า คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยรวมหรื อ มี ผ ลต่ อ
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การประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณากำาหนด
เป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมายังไม่มี
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ
2.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั เพือ่ แสวงหาประโยชน์
ให้ แ ก่ ต นเองหรื อ ผู้ อื่ น ในทางมิ ช อบ ดั ง นั้ น ในปี 2561
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริหารให้มกี ารจัดทำานโยบายการจัดการข้อมูล
ภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)
รวมทั้งจัดทำาแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) เพื่อเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครอง
ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อช่วยปกป้องบุคคลดังกล่าวจาก
การกระทำาที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด
รวมทั้งได้กำาหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท
ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
งบการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period)
ของบริษัทเพื่อส่งเสริมและยกระดับการปฏิบัติของบริษัทให้มี
ความโปร่งใสตามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ ให้สอดคล้อง
ตามแนวปฏิบตั ทิ ่ี ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำา ดังนี้
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรส หรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามี
ภริยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) ต้อง
ไม่ซอื้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี และ
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
• นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่
อยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของ
บุ ค คลดั ง กล่ า ว) ทราบข้ อ มู ล ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั
จดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำาการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา
24 ชัว่ โมง นับแต่ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมดแล้ว

• ทั้งนี้ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้ส่งจดหมายแจ้ง
ให้กรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนระยะเวลา Blackout Period มาโดยตลอด
• กรรมการและผู้ บ ริ ห ารตามนิ ย ามของ ก.ล.ต.
(“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษทั เมือ่ มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั
(แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำาการผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. นับ
จากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษทั ทราบ
อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำาการซื้อขายด้วย
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวโดยกำาหนดให้มกี ารรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกครัง้ และเปิดเผยข้อมูลจำานวนหุน้ ทีถ่ อื ณ ต้นปี สิน้ ปี
และทีม่ กี ารซือ้ ขายระหว่างปีของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำาปี
ทัง้ นีใ้ นปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ไม่ปรากฎการกระทำาความผิด
ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานใน
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว เกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน
แต่อย่างใด
2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฝ่ า ยจั ด การและพนั ก งานบริ ษั ท
อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนี้
• กำาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็น
ประจำาทุกสิ้นปี
• ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
จะต้องจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงาน เพือ่ ให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ในกิจการทีม่ อี าำ นาจ
ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มี
อำานาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่
ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่
ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการ
บริษทั คนหนึง่ คนใดมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์ในเรือ่ งทีก่ าำ ลัง
มีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในเรือ่ งนัน้ โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออก
เสียง เพือ่ ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่าง
ยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
• ในกรณีที่มีการอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรม
และถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำาเนินธุรกิจโดย
ยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้
เสี ย ทุ ก ฝ่ า ยเพื่ อ ประโยชน์ ร่ ว มกั น อย่ า งยั่ ง ยื น โดยมี ค ณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้กำากับดูแลให้มีการดำาเนินการตามที่
กฎหมายกำาหนด และตามที่ได้กาำ หนดไว้เป็นแนวทางในหลัก
บรรษัทภิบาล แนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน จรรยาบรรณ
บริษัท และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้
ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วย
ความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
จากบริบทข้างต้น คณะกรรมการบริษทั จึงได้นาำ นโยบาย
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement
Policy) ของเอสซีจี ปี 2560 มาเป็นแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้พนักงาน
มีแนวทางที่ชดั เจนในการดำาเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสีย พร้อมทั้งคำานึงถึงผลกระทบต่อของบริษัท เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นไป
อย่างเป็นธรรม เหมาะสมและครบถ้วน
ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้
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1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสำาคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท
จึงกำาหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำาเนินธุรกิจ
ตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริษัท เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ใน
การดูแลผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม ทัง้ สิทธิขน้ั พืน้ ฐานทีก่ าำ หนดไว้
ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั และตามหลักการการกำากับดูแล
กิจการทีด่ ี เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ การเลือกตัง้ กรรมการ
สิทธิทจ่ี ะได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงสิทธิแก่ผถู้ อื หุน้
ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกีย่ วกับการดำาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ผ่ า นกรรมการอิ ส ระ โดยข้ อ คิ ด เห็ น ทุ ก ข้ อ จะได้ รับ
การรวบรวมเพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาต่อไป
นอกเหนือจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั
ยังดำาเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและ
อำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผย
สิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว
2. พนักงาน
ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
โดยในส่วนของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นได้มีการปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณเอสซีจี เรื่องสิทธิมนุษยชนและ
แรงงาน ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
การปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights) ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration
of Human Rights: UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเอสซีจีได้
เข้าร่วมสนับสนุนและปฏิบัติตามมาตั้งแต่ปี 2555 ปฏิญญาว่า
ด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำางานขององค์การ
แรงงานระหว่ า งประเทศ (The International Labor
Organization (ILO) Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work) และข้อกำาหนดสากลอื่นๆ
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามสนธิ สั ญ ญาที่ มี พั น ธกรณี จ ะต้ อ ง
ปฏิบัติตาม
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ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิง่ แวดล้อม
ความปลอดภัยนับเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นคุณค่าทีส่ าำ คัญยิง่ ของการ
ทำางาน บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จึงมีความห่วงใยและต้องการ
อย่างสูงสุดให้พนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกคนมีความปลอดภัย
ในการทำางาน ไม่ประสบหรือปราศจากการบาดเจ็บและ
การเจ็บป่วยจากการทำางาน (Injury & Illness Free) โดย
การควบคุมความเสีย่ งในการทำางานอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการใช้
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี
(SCG Safety Framework) โดยมุ่งหวังให้แต่ละหน่วยงาน
มีระบบการจัดการและพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง
บริษทั มีการดำาเนินการอย่างจริงจังเพือ่ ส่งเสริมด้านสิง่ แวดล้อม
สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝัง
จิตสำานึกในเรือ่ งดังกล่าวให้พนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้มหี น้าที่
ต้ อ งปฏิ บั ติ ตามแนวทางที่ กำ า หนด เพื่ อ การยั่ ง ยื น และ
สอดคล้ อ งกั บ จรรยาบรรณของเอสซี จี รวมทั้ ง กฎหมาย
มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และข้อตกลงในระดับสากล
สำ า หรั บ ด้ า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และสุ ข อนามั ย
พนักงาน บริษทั ตระหนักและให้ความสำาคัญเสมอมาโดยถือว่า
เป็นอีกหนึง่ ความเสีย่ งขององค์กร จึงทำาให้มกี ารดำาเนินการใน
เรือ่ งดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่การกำาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
บริษัท การกำาหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี
ในด้านการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารทุกคนต้อง
เป็นผู้นำาและรับผิดชอบในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
(Visible Safety Leadership) โดยการเป็นตัวอย่างด้าน
ความปลอดภัย ให้พนักงานและคูธ่ รุ กิจสามารถรับรูว้ า่ ผูบ้ ริหาร
ห่วงใย (Care) และให้ความสำาคัญเรื่องความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับการติดตามวัดผลระดับ
ความเป็นผู้นำาเพื่อมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการสังเกต
ความปลอดภัยในการทำางาน (Safety Observation) โดย
ผู้บริหาร เป็นกระบวนการสังเกตการทำางานของพนักงานและ
คู่ธุรกิจ ว่าปฏิบัติตามข้อกำาหนดหรือวิธีการทำางานอย่าง
ปลอดภัยหรือไม่ หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถทำางานอย่าง
ปลอดภัยดีแล้ว ผู้บริหารจะกล่าวชมเชยเพื่อสร้างขวัญและ
กำาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หากพบประเด็นที่เป็นความเสี่ยง
ผู้บริหารจะขอให้หยุดการทำางานและสร้างความเข้าใจให้
ผู้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนวิธีการทำางานที่มีความปลอดภัย เพื่อ
สร้างความเข้าใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ในด้านการวิธกี ารปฏิบตั งิ าน

บริษัท มุ่งมั่นดำาเนินการลดความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนและประเมินความเสี่ยงใน
การทำางานที่มแี นวโน้มการเสียชีวติ หรือบาดเจ็บรุนแรง พร้อม
ทั้งปรับปรุงระบบปฏิบัติการและติดตามการควบคุมให้เกิด
การปฏิบัติอย่างสม่าำ เสมอ เช่น การประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต
(Life Saving Rules) ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 10 ข้ อ ซึ่ ง เป็ น กฎ
ความปลอดภัยทีล่ ะเลยไม่ได้ การสร้างมาตรฐานในการทำางาน
ในที่ สู ง ตั้ ง แต่ 1.8 เมตรขึ้ น ไป มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทำ า งาน
ความปลอดภัยในการทำางานที่สูง (Community of Practice,
CoP) เพื่อดำาเนินงานตามระบบบริหารจัดการการทำางานที่สูง
มี ก ารจั ด ทำ า มาตรฐานและติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รตามระบบ
Foolproof Machine ซึง่ เป็นระบบ Safety Sensor หรือ Safety
Interlock Switch เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากความผิดพลาด
ของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านกับเครือ่ งจักร รวมไปถึงส่งเสริมและ
รณรงค์การให้ความรู้พนักงานในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
และการหยุ ด เครื่ อ งจั ก รก่ อ นการปรั บ แต่ ง มี ก ารจั ด ทำ า
มาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจรับรองโดยช่าง
ผูช้ าำ นาญการให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่าำ เสมอ พร้อม
ทัง้ มีการบ่งชีโ้ ดยออกใบรับรองเพือ่ ตรวจติดตามก่อนการใช้งาน
ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย
บริษัท เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน ผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นแนวทางสำาคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและการทำางานร่วมกัน เพือ่
ช่วยให้ความผิดพลาดและอุบัติเหตุในการทำางานลดลง ผ่าน
กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำางานอย่างต่อเนื่อง เช่น
การสังเกตการทำางานเพื่อความปลอดภัย (Behavior- Based
Safety, BBS) เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่ปลอดภัยใน
การทำ า งาน ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นสำ า คั ญ ในการสร้ า งวั ฒ นธรรม
ความปลอดภัย กิจกรรมการหยั่งรู้ ระวังภัย (KYT)เพื่อช่วยกัน
วิ เ คราะห์ แ ละค้ น หาอั น ตรายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และช่ ว ยกั น
ย้ำ า เตือนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การตรวจความปลอดภัยโดย
เจ้าหน้าที่ ค วามปลอดภั ย หั ว หน้ า งานและคณะกรรมการ
ความปลอดภัยเพื่อช่วยค้นหาและลดสภาพการทำางานที่ไม่
ปลอดภัย กิจกรรม 5ส เพื่อดูแลสภาพพื้นที่การทำางานให้
สะอาดเป็นระเบียบร้อยช่วยสร้างวินัยและความปลอดภัย
ในการทำางาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัทมุ่งมั่น
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำางานและกิจกรรมเสริมในด้าน
อนุรกั ษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น สำารวจ

และแจ้งจุดที่มีการรั่วไหลลมอัดอุตสาหกรรมข้อมูลให้คณะ
ทำางานด้านพลังงาน เพื่อแก้ไขและบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อการ
ปรับปรุงต่อไป รวมทั้งมีหลักสูตรระบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO14001, SHE Law & Regulations เป็นต้น
ด้านการดูแลพนักงาน
1) การบริหารค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุก
ระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
หรื อ ธุ ร กิ จ โดยยึ ด ถื อ หลั ก ความเป็ น ธรรมทั้ ง ภายในและ
ภายนอกตามแนวทางของเอสซีจี ซึ่งการสร้างความเป็นธรรม
เมือ่ เปรียบเทียบภายในนัน้ จะมุง่ เน้นการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ความสำาคัญหรือค่าของงาน มีการกำาหนดโครงสร้างค่าจ้าง
ของแต่ละระดับตำาแหน่งงานอย่างเหมาะสม พนักงานจะได้คา่
ตอบแทนที่ เ ท่ า เที ย มและเป็ น ธรรมโดยพิ จ ารณาจากผล
การปฏิ บั ติ ง านและระดั บ ตำ า แหน่ ง งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และ
สำาหรับการสร้างความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอก
นั้น จะมุ่งเน้นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิ จ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภค การจ่ า ย
ค่าตอบแทนของบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีการสำารวจ
การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารกำ า หนดงบประมาณการจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่
สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณา
จากผลการดำาเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย
กำาไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจาก
ผลการดำาเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น
อัตราการเติบโตของกำาไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำาเนินงาน
โดยรวม และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
2) การจัดสวัสดิการ
บริษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่าง
เหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการอย่างสมำ่าเสมอ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมในด้านต่างๆ ตั้งแต่สวัสดิการ
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน เช่น เบีย้ เลีย้ ง ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ที่พัก เครื่องแบบ สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การให้ค่ารักษา
พยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำาปี ศูนย์
กีฬาและสุขภาพ และสวัสดิการ เพือ่ การช่วยเหลือพนักงานใน
กรณีตา่ งๆ เช่น การประกันอุบตั เิ หตุ เงินยืม เงินทดแทน เป็นต้น
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3) การดูแลพนักงานในระยะยาว
บริ ษั ท มี น โยบายและมุ่ ง มั่ น ในการดู แ ลพนั ก งาน
ในระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สำ า รองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530
พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้างพนักงาน และ บริษัทจะจ่าย
สมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้
ยั ง ได้ ส่ ง เสริ ม เรื่ อ งการดู แ ลพนั ก งานในระยะยาวอื่ น ๆ
เช่น การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด การจัดทำาโครงการ
เตรียมความพร้อมสำาหรับพนักงานก่อนเกษียณอายุ ทั้ ง ใน
ด้านสุขภาพการบริหารการเงิน และการลงทุนการส่งเสริม
อาชีพ การจัดตั้งชมรมพนักงานต่างๆ เป็นต้น
4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
บริษทั เชือ่ มัน่ ในคุณค่าของคน และมุง่ มัน่ ในความเป็นเลิศ
จึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้
พนักงานทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็น
ทั้งคนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ความเจริญเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อให้การเรียนรู้ของ
พนักงานบริษทั ตอบโจทย์กบั ธุรกิจและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
บริษทั ได้ปรับเปลีย่ นเรือ่ งการเรียนรูข้ องพนักงานในหลายด้าน
ตั้งแต่โครงสร้างการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับเอสซีจี โดยได้กำาหนดโครงสร้างการเรียนรู้
(Learning and Talent Transformation Program) ที่นำาเอา
สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role Based Competency)
มาใช้กับทุกตำาแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามมาตรฐานการทำางานที่บริษัทคาดหวัง
(Performance Standard) โดยพนักงานทุกคนตัง้ แต่พนักงาน
ใหม่จะมีกลุ่มของสมรรถนะของแต่ละบุคคล (Competency
Profile) ซึ่งประกอบไปด้วย สมรรถนะทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่
1) Leadership Competency สำาหรับพนักงานในฐานะ
ผูน้ าำ หรือผูบ้ งั คับบัญชาตามบทบาท ใช้งานได้รว่ มกันทัง้ เอสซีจี
เช่น First Line Manager ,Manager ,Manager of Manager,
Business Leader เป็นต้น
2) Professional Competency สำาหรับพนักงานใน
วิชาชีพเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใช้งานได้ร่วมกันทั้ง
เอสซีจี เช่น HROD ,Accounting ,Supply Chain เป็นต้น
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3) Technical Competency สำาหรับพนักงานในแต่ละ
ธุรกิจ ซึ่งกระบวนการทำางานหรือการผลิตแตกต่างกัน เช่น
การควบคุมเตาเผากระเบื้องเซรามิก การเคลือบสีกระเบื้อง
เซรามิก เป็น Competency ของธุรกิจเซรามิก เป็นต้น
โดยหากพนักงานได้รบั การเลือ่ นตำาแหน่งขึน้ สูบ่ ทบาทที่
เป็นผู้นำาซึ่งต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานคนนั้นก็จะต้องมี
สมรรถนะในด้านภาวะผู้นำาเพิ่มเข้ามาด้วย โดยในช่วงเดือน
ธั น วาคม-กุ ม ภาพั น ธ์ ข องทุ ก ปี จะจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น
สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Competency Assessment)
และจัดทำาแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development
Plan: IDP) ของพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้
บั ง คั บ บั ญ ชาร่ ว มกั น กำ า หนดเป้ า หมายในการพั ฒ นาตาม
สมรรถนะร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและความเจริญ
ก้าวหน้าในด้านอาชีพของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ซึ่งพนักงาน
ทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งสมรรถนะตามแต่ละวิชาชีพ
และสมรรถนะตามความรูด้ า้ นเทคนิคของแต่ละธุรกิจทีต่ นเอง
ยังขาดอยู่ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10 ที่ไม่ได้
มุ่งเน้นเฉพาะการเรียนในห้องเรียน (Classroom Training)
เท่านัน้ แต่ยงั เน้นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และการลงมือทำา
(Action Learning) รวมไปถึ ง การเรี ย นรู้ จ ากบุ ค คลอื่ น
(Coaching & Consulting) และหากพนักงานคนใดมีบทบาท
ของการเป็นผู้นำาก็จะต้องมีการประเมินและพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้นาำ โดยเฉพาะเพิ่มเติมเช่นกัน
บริษทั ได้กาำ หนดให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีโอกาสได้รบั
การพัฒนาศักยภาพของตนเองเพือ่ เตรียมพร้อมต่อการเติบโต
ของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็น
พนักงาน โดยพนักงานใหม่ทุกคนเข้าร่วม Warm Welcome
Program ซึง่ มุง่ เน้นให้พนักงานรูจ้ กั บริษทั ในแง่มมุ ต่างๆ ผ่าน
มุมมองของผูบ้ ริหารระดับสูง หลังจากนัน้ พนักงานใหม่ทกุ คน
ก็จะต้องเข้าร่วมหลักสูตร SCG Ready Together เพื่อปลูกฝัง
วิถีการทำางาน เรียนรู้ธุรกิจ สร้างเครือข่าย รวมถึงเน้นย้ำาและ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ใน
หลักสูตรดังกล่าวได้ เริ่มนำาระบบ e-learning เข้ามาใช้ใน
การเรี ย นการสอนบางส่ ว น เพื่ อ ช่ ว ยให้ พ นั ก งานใหม่
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาอีกด้วย นอกจากนี้
หากพนักงานได้ปรับเปลี่ยนบทบาทด้านความเป็นผู้นำาไปสู่
ระดับที่สูงขึ้นในแต่ละขั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมให้
พนักงานเพือ่ ให้รแู้ ละเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมทัง้ ความคาดหวัง
ในบทบาทใหม่ โดยได้กาำ หนด Onboarding Program ซึ่ง

เป็นกระบวนการ Structured Dialogue เพือ่ กำาหนดความคาดหวัง
ในบทบาทใหม่ในแต่ละระดับตั้งแต่ First Line Manager
ไปจนถึง Enterprise Leader ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับพนักงาน
ที่ ป รั บ สู่ ร ะดั บ ความเป็ น ผู้ นำ า ที่ สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ได้
จัดทำา New to Role และ Assigned Programs ซึง่ เป็นหลักสูตร
พัฒนาพนักงานตามสมรรถนะด้านภาวะผู้นำา เช่น หลักสูตร
Management Development Program (MDP) และหลักสูตร
Management Acceleration Program (MAP) ที่ได้จัดทำา
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลกคือ Duke Corporate
Education ซึง่ เป็นหลักสูตรเพือ่ พัฒนาความรู้ และทักษะตาม
สมรรถนะที่จำาเป็นในการเป็นผู้นำาในระดับต่างๆ รวมทั้ง
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือว่าเป็น
กำาลังสำาคัญของบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งให้มีความพร้อมรับมือกับ
ความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคตอีกด้วย เพื่อให้การเรียนรู้และ
การพัฒนาพนักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
รวมทั้งพนักงานสามารถทำางานตอบโจทย์ธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงาน
จึงไม่ได้มงุ่ เน้นแค่การพัฒนาจากการเข้าอบรมแต่เพียงอย่างเดียว
แต่ยังมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์
และลงมือทำาจริงพร้อมทั้งเรียนรู้จากผู้อื่นเป็นหลักใหญ่ควบคู่
ไปด้วย ในขณะเดียวกันก็มงุ่ พัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่
ของแต่ละบุคคล (Role Based Competency) ซึ่งเน้น
การพัฒนาเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงตาม
หน้างาน (Need to Know) และพัฒนาพนักงานเรื่องระบบ
บริหารจัดการธุรกิจตามหลัก Integrated Business Excellence
(IBE) โดยใช้การพัฒนาแบบ 70 และ 20 มากขึ้น
บริษัทกำาหนดให้มี Way of Working “S-CASH” ใน
การทำางาน โดยเห็นความสำาคัญและโอกาสที่จะเติบโตของ
ธุรกิจ Way of Working “S-CASH” ซึ่งประกอบไปด้วย
• Synergy (รวมพลังร่วมใจ) ประสานความร่วมมือ
สื่อสารต่อเนื่อง ให้เกียรติยกย่องและไว้วางใจกัน ผลงานของ
ทีมตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
• Customer-Centric (ใส่ใจลูกค้า) ศึกษาเรียนรู้
ข้อเท็จจริงจนเกิดความเข้าใจ แล้วนำาไปตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (End User)
• Accountability & Commitment (มุ่งมั่นคำาสัญญา)
มุง่ มัน่ ตัง้ ใจทำาจนสุดความสามารถ เมือ่ ล้มเหลวก็ยอมรับเรียนรู้
รีบแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เมื่อสำาเร็จต้องนำาไปต่อยอดพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น

• Speed with Quality (พัฒนาว่องไว) รวดเร็วว่องไว
ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(End User) พร้อมปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว
• Hands on (รู้เข้าใจ...ทำาทันที) คลุกหน้างานลงสนาม
ทำาจริงจนรู้จริง แล้วนำาความรู้นั้นมาทำาให้เกิดผลทางธุรกิจ
โดยบริษทั ส่งเสริมให้พนักงานรูค้ วามหมายและมีความเข้าใจ
ใน S-CASH ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงรูปแบบในการพัฒนา
แบบ 70:20:10 เพื่อให้พนักงานสามารถนำา Way of Working
S-CASH ไปใช้ในการทำางานได้
3. ลูกค้า
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่ อ ส่ ง มอบสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ต อบสนองความต้ อ งการ
ที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมโดย
สินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน
สากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำาเนินงานและ
การตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้
จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้
คำาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย
รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเพื่อนำาข้อเสนอแนะ
ไปจั ด ทำ า เป็ น แผนงานสำ า หรั บ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดำาเนินงานให้ดีมากขึ้น
บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำาคัญคือ Voice of Customer
จึงได้มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
เป็นประจำาทุกปี เพือ่ วัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจ
ของลูกค้า และนำาเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามา
พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนาสินค้า
ใหม่ ทั้งในส่วนของขนาด ผิวเคลือบ และลวดลายต่างๆ
รวมทั้งในส่วนของการบริการทั้งในด้านการส่งมอบสินค้า
และการบริ ก ารหลั ง การขาย นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนำ า เอา
ความต้ อ งการเชิ ง ลึ ก ของลู ก ค้ า มาพั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น
นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุม
ระบบงาน Knowledge Management, e-Service,
e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบ
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ศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำาหรับการขายและการให้บริการ
รวมทั้ ง มี ร ะบบวิ เคราะห์ข้อ มูลพฤติกรรมการบริโภคของ
ลูกค้า เพือ่ เรียนรูค้ วามต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าในระยะยาว
4. คู่ค้าและคู่ธุรกิจ
บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและ
สัญญาที่กาำ หนด จรรยาบรรณ และคำามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัดโดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม
โดยคำานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการ
ที่ได้รับ มีการกำาหนดระเบียบในการจัดหาและดำาเนินการ
ต่างๆ ทีช่ ดั เจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใดๆ
จากคู่ ค้ า สนั บ สนุ น การจั ด หาที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และไม่ ทำ า ธุ ร กิ จ กั บ คู่ ค้ า ที่ มี
พฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สำาหรับคู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจโดย
เน้นเรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำางาน
และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้
คำาปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัย
ด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และ
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งใน
งานและนอกงานของคู่ ธุ ร กิ จ ให้ ส ามารถทำ า งานได้ อ ย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และสนั บ สนุ น ให้ คู่ ธุ ร กิ จ มี
การพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งการดำาเนินการผลักดันให้คู่ค้าและคู่ธุรกิจในห่วงโซ่
ธุรกิจดำาเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
บริษัทได้ใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier
Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในจรรยาบรรณนี้ หมายความ
รวมถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัท
เพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็น
แนวทางให้คธู่ รุ กิจร่วมกัน โดยคูธ่ รุ กิจของบริษทั จะต้องลงนาม
ตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจบริษัทก่อนเริ่มทำาธุรกิจกับบริษัท
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำาเนินการคัดเลือกคู่ค้า
และคูธ่ รุ กิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคูค่ า้
และคู่ธุรกิจที่ดาำ เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และบริษทั จะไม่ทาำ ธุรกรรมกับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่กระทำาผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต และมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทแล้วด้วย
5. เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท คำ า นึ ง ถึ ง ความเสมอภาคของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ และ
ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรม
ให้แก่เจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อ
เจ้าหนี้ของบริษัทดังนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
การดูแลหลักทรัพย์คา้ำ ประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่
อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่
หรือมีเหตุทำาให้ผิดนัดชำาระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ
ล่ ว งหน้ า โดยไม่ ป กปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา
หาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่น
ต่อเจ้าหนี้
4. มุง่ มัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับเจ้าหนีแ้ ละ
ให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
6. ชุมชน
บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไป
ดำาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งการพัฒ นาและส่งเสริม
ศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำานึกและส่งเสริมให้
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่
รับผิดชอบและทำาประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมนอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้ชมุ ชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ มีสว่ นร่วมใน
กิ จ กรรมหรื อ โครงการต่ า งๆ รวมทั้ ง เสนอความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำาเนินงาน
ของบริษัทโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน บริษัทเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง
เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุง่ เน้น
การพัฒนาชุมชนให้มคี ณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดยมีคณะกรรมการ

กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีทำาหน้าที่
กำาหนดนโยบายและดูแลเกีย่ วกับการจัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงาน ทัง้ นีบ้ ริษทั แบ่ง
การบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ด้านสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึง่ เน้นนโยบาย
การดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น “โครงการปัน
โอกาสวาดอนาคต” “โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ” ซึ่งมุ่ง
หวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดูแล
ชุมชนด้านสุขภาพอนามัย การยกระดับมาตรฐานโรงงานสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแล
ชุมชน และการจัดอบรมเพือ่ สร้างความรูค้ วามสามารถในด้าน
ต่างๆ ให้คนในชุมชน
2. ด้านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกิน
ดีของสังคม โดยผสานองค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญขององค์กร
เข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการส่งเสริมความรูเ้ ปิด
โลกกว้าง” ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยการพาไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัด
ใกล้เคียง
7. หน่วยงานราชการ
บริษัทให้ความสำาคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มี
ส่วนได้เสียโดยได้กาำ หนดแนวปฏิบตั ใิ นการทำาธุรกรรมกับรัฐไว้
ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เคร่งครัด ซึ่งมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันใน
แต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำาการใดๆ ที่อาจจูงใจให้
พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำาเนินการที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทัง้
ทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจากหน่วยงาน
ราชการ
8. สื่อมวลชน
บริษัทให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
การแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยัง
สาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดย
ให้ความสำาคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผย
โปร่งใส โดยได้ดำาเนินร่วมกับเอสซีจีในการจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น การนำาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึง
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนด้วย
9. คู่แข่ง
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
อย่างเป็นธรรมและสุจริตตามกรอบของกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า โดยยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณ
บริษทั อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทัง้ ไม่เอาเปรียบคูแ่ ข่งด้วย
วิธกี ารอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำาการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำาลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจาก
ข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้า
อย่างเสรี
10. ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาำ ความคิด
บริษทั ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการดำาเนิน
ธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
อีกทัง้ ยังตระหนักถึงความสำาคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำามาสะท้อนถึง
ประเด็นต่างๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและ
ประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้
แก่สังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอด
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการ
ดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการเสนอ
แนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
โทรศัพท์: 0-2586-5474 อีเมล: cotto_ir@scg.com ซึ่งข้อ
เสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงาน
ต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษทั ตามลำาดับต่อไป
บริษทั ได้เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
สามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงาน
การกระทำาที่ไม่ถกู ต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System
ภายในอินทราเน็ตสำาหรับพนักงาน และเว็บไซต์ www.
scgceramics.com สำาหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ดำาเนิน
การตามกระบวนการดังต่อไปนี้
พนั ก งานหรื อ ผู้มีส่ว นได้ เ สี ย เสนอความคิ ด เห็ น ผ่ า น
ช่องทางที่กาำ หนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และ
จะเปิดเผยเท่าที่จำาเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครอง
53

ผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำาเนินการตรวจสอบโดย
ไม่เปิดเผยตัวผูร้ อ้ งเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนีผ้ รู้ อ้ งเรียน
สามารถร้องขอให้บริษทั กำาหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสม
ก็ได้ หรือบริษัทอาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน
ไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริ ษั ท ให้ ค วามสำ า คั ญ เรื่ อ งการเปิ ด เผยสารสนเทศ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำาเป็นที่ต้องมีการควบคุมและ
กำาหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศ
ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
กำาหนดโดยมีสาระสำาคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้
และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯและ
เว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง คงยึ ด มั่ น แนว
ปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็น
การจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและ
ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ไม่ถูกต้องรวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
มีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ตามข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหารเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบนั
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ต่างๆ ทีก่ าำ หนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงาน
อืน่ ของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลีย่ นแปลงอยู่
อย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้
ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไป
ตรงมา ได้แก่
1. จัดทำาแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับผูด้ าำ รงตำาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง และรายงาน
ต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
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1.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
บริษัทผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำาการ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.2 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1)
ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่ดาำ รงตำาแหน่ง
2. กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ต้ อ งรายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนและบุ ค คลที่ มี
ความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จั ด การกิ จ การของบริ ษั ท โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
รายงานดังนี้
2.1 รายงานเมือ่ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงครั้งแรก
2.2 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมี
ส่วนได้เสีย
2.3 รายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี
2.4 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำาแหน่งและได้กลับเข้า
ดำารงตำาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้น
ไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การมีส่วนได้เสีย
2.5 ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงาน
การมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะ
ต้องส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการ
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
3. กำาหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการ
ซื้ อ -ขาย/ถื อ ครองหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ให้ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการ
ถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงรวมทัง้ การถือหุน้ สามัญของคูส่ มรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ทราบทุกไตรมาสรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครอง
หลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่
สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง)
รวมทัง้ การกำาหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
โดยแสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขาย
ระหว่างปีไว้ในรายงานประจำาปี

4. จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจำาปี
5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงิน
อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ จำานวนครัง้ ของการประชุม และจำานวน
ครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในรายงานประจำาปี
10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมทั้ ง รู ป แบบลั ก ษณะและจำา นวน
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล
12. เปิ ด เผยข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รของ
กรรมการทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) เป็นรายบุคคล
13. เปิดเผยโครงสร้างการดำาเนินงานอย่างชัดเจน
14. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ นอกเหนือจาก
ค่าสอบบัญชีในรายงานประจำาปี
15. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
บนเว็บไซต์ของบริษัท
16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคมและ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย
17. เปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
18. เปิ ด เผยโครงการลงทุ น ที่ สำ า คั ญ ต่ า ง ๆ และ
ผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุนโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนโปร่งใสทั้งข้อมูลทางการเงินผลการดำาเนินงานและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่
ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้วบริษัทยังได้พัฒนาช่องทาง

ในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
1. จัดให้มีผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็น
ช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. จั ด กิ จ กรรมพบพนั ก งานเพื่ อ ชี้ แ จงนโยบายและ
แนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
3. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ เช่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา
4. จัดทำาสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ
บริษัท เช่น รายงานประจำาปี จดหมายข่าว วารสารลูกค้า
วารสารผู้แทนจำาหน่ายและวารสารพนักงาน
5. เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารถึ ง พนั ก งานผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียล
มีเดีย
6. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scgceramics.com
และโซเชียลมีเดีย
นักลงทุนสัมพันธ์
ได้มกี ารมอบหมายให้พนักงานผูม้ คี วามรูแ้ ละความสามารถ
ด้านการเงินและการลงทุนเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั เพือ่
ทำาหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม สามารถติ ด ต่ อ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ไ ด้ โ ดยตรงผ่ า น
ช่องทางต่อไปนี้
ที่อยู่
เลขที่1 อาคารสำานักงานใหญ่ 2 ชั้น 7
บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ ถนนปูนซิเมนต์ไทย
บางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์ 0-2586-5474
เว็บไซต์ www.scgceramics.com
อีเมล cotto_ir@scg.com
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้
ความสามารถและเป็นผูม้ บี ทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
วางแผนการดำาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน
กำาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสีย่ งผ่านคณะจัดการ
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ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมของ
องค์กร รวมทั้งการกำากับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำาเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับ
สูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำาหนดให้บริษัทมี
คณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำานวน 12 คน
ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 11 คน และกรรมการ
ทีม่ าจากฝ่ายบริหาร 1 คน คือกรรมการผูจ้ ดั การ โดยกรรมการ
ทุกคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะ
กรรมการบริษัท หน้า 19-32 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
2) นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร กรรมการอิสระ
3) นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
4) นายเชาวลิต เอกบุตร
กรรมการ
5) นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
กรรมการอิสระ
6) นางนันทสิริ อัสสกุล
กรรมการ
7) นายบุญเชื้อ พลสิงขร
กรรมการอิสระ
8) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ
9) นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล กรรมการอิสระ
10) นางสาววรัญญู โอปนายิกุล
กรรมการ
11) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการ
12) นายนำาพล มลิชัย
กรรมการผูจ้ ดั การ
ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่ง
เข้มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน จำานวน 6 คน (กรรมการในลำาดับที่ 2, 3, 5, 7, 8
และ 9) ซึง่ ทำาหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการทำางานของฝ่ายจัดการ
เสนอแนะและแสดงความเห็ น สนั บ สนุ น นโยบายที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแล
ให้บริษัทกำาหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำา
รายงานที่ เ กี่ ย วโยงกั น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า เป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามทีป่ รากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่
ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำาคัญ
4 ประการคือ
1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และรอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of
Loyalty)
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Duty of Obedience)
1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำาทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดำาเนินงาน งบประมาณ
เป้าหมายและนโยบายในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนา
ขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ
และติดตามการวัดผลการดำาเนินงาน โดยกำาหนดให้มีการ
รายงานผลการดำาเนินงานอย่างสม่าำ เสมอ รวมทั้งให้นโยบาย
เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานของธุรกิจ โดยคำานึง
ถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการ
หรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำาเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือ
แข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ
และความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็น
ธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำากับดูแลให้
มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวน
และประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าำ เสมอ และ
เมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่
ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ ติดตาม
ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลและจรรยาบรรณ
เอสซีจี

9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจติ สำานึกในจริยธรรมและ
คุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษทั พร้อมทัง้ กำากับดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านการทุจริตและการใช้อาำ นาจอย่างไม่ถกู ต้อง
รวมทัง้ ป้องกันการกระทำาผิดกฎหมาย
10. ดู แ ลผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้น ทั้ง รายใหญ่ แ ละ
รายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผ้ถู ือหุ้น
สามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รบั
ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำากับดูแลให้
มี ก ระบวนการและช่ อ งทางในการรั บ และจั ด การกั บ
ข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สามารถติ ด ต่ อ /ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งที่ อ าจเป็ น ปั ญ หากั บ
คณะกรรมการได้โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผน
สืบทอดกรรมการผูจ้ ดั การ และกำากับดูแลให้มกี ารประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็นประจำา
ทุกปีและมีระบบการกำาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานเพื่อก่อให้เกิด
แรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำาทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็น 2 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
(Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันใน
คณะกรรมการบริษัท
14. กำากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้ง
บุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม
ผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัท
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการ
หรื อ เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท ทราบล่ ว งหน้ า ก่ อ น
การประชุม

16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนือ่ ง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการหรื อ กิ จ กรรมสั ม มนาที่ เ ป็ น
การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท อาจขอ
คำาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำาเป็นและเหมาะสม
5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับ
การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่
1 สิงหาคม 2561 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ร่วมกับกรรมการบริหาร และดูแลให้กรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพือ่
ให้กรรมการบริษทั สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นาำ ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ดำ า เนิ น การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ตาม
ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการ
บริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
เป็นอิสระ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบ โดยคำานึงถึงผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำาเนินการต่อไป
อย่างชัดเจน
2.4 กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดย
ไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการในกรณีจำาเป็น
3. เป็นผูน้ าำ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ
ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
และดูแลให้มกี ารตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามหลัก
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำากับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่าง
โปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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7. กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั โดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษทั
แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำาผลไปปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ และเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของกรรมการบริษทั
และอนุกรรมการ
5.4 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของ
บริษทั ตามขอบเขตหน้าทีท่ กี่ าำ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษทั ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และ
มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง รวมถึ ง การกำ า หนดและทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำาเนินงานแผนหลักใน
การดำาเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา นโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำาเนินงานธุรกิจ
ประจำาปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำาหนดเป้าหมายที่
ต้องการของผลของการดำาเนินงาน การติดตามและประเมิน
ผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนทีก่ าำ หนดไว้ และการดูแล
รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รวมทัง้ นโยบายเกีย่ วกับ
จำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำา ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะ
ลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่า
ข้อบังคับของบริษัท กำาหนดองค์ประชุมขั้นต่ำาของการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำานวนกรรมการ
ทัง้ หมด (6 คนจาก 12 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทุกครัง้ ในปี 2561 มีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งหมด (8 คนจาก 12 คน) ตามที่ปรากฏในตาราง
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
และสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2561 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
ของรายงานประจำาปีฉบับนี้ เพื่อพิจารณาวาระการประชุม
ต่าง ๆ ดังรายละเอียดข้างต้น
5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจนโดย
กรรมการบริษทั ทำาหน้าทีใ่ นการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแล
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การดำ า เนิ น งานของฝ่ า ยจั ด การในระดั บ นโยบายขณะที่
ฝ่ายจัดการบริษัท ทำาหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด ดังนั้นประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ จั ด การจึ ง เป็ น บุ ค คลคนละคนกั น โดยทั้ ง สอง
ตำาแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทผ่าน
การพิ จ ารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี
ความเหมาะสมที่ สุ ด นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
ยังเป็นผู้กำาหนดการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
(Succession Plan) ด้วย
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและ
ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั เพือ่ ให้แบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างการกำากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับ
การบริหารงานได้อย่างชัดเจน
สำาหรับฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำานาจหน้าที่
ให้ดำาเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำาหนดไว้ รับผิดชอบ
ผลการดำาเนินงานโดยรวมควบคุมค่าใช้จา่ ยและงบลงทุนตาม
ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ นแผนงานประจำาปีดาำ เนินการ
ตามนโยบายด้านบุคคลแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มี
ผลกระทบต่อองค์กรและดำารงไว้ซงึ่ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.6 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำาหนดจำานวนปีที่ดำารง
ตำาแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 กำาหนด
กล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้งให้
กรรมการบริษัทออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม ถ้า
จำานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัท
ที่ จ ะต้ อ งออกจากตำ า แหน่ ง นั้ น ให้ พิ จ ารณาจากกรรมการ
บริษัทที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำานวน 12 คน แต่ละคนจะ
ดำารงตำาแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่
ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งได้
มี ก ารใช้ แ นวทางปฏิ บั ติ นี้ สำ า หรั บ กรรมการอิ ส ระด้ ว ย
โดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการดำารงตำาแหน่งเกิน
9 ปี (3 วาระ) หรือหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปีในปีที่

ครบรอบออกตามวาระครั้งถัดไป จะมีการแจ้งให้ที่ประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ า ปี ท ราบพร้ อ มความเห็ น ของคณะ
กรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
5.7 นโยบายการดำารงตำาแหน่งในสถาบันภายนอกบริษทั
ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
5.7.1 การกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
บริษัทจะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบาย
การกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไป
ดำารงตำาแหน่งกรรมการไว้ในคูม่ อื กรรมการบริษทั เพือ่ ให้บริษทั
ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศ
เวลาสำาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ให้กรรมการบริษัทดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวม
ไม่เกิน 4 บริษัท
5.7.2 นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการใน
สถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหาร
บริ ษั ท ได้ ใ ช้ น โยบายและแนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการเป็ น
กรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารของเอสซีจี
โดยกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัท
สามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจีหรือ
ใช้เวลาของบริษทั ทำางานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้
1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่ง
ไม่ ไ ด้ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องพรรคการเมื อ ง และ
เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม
2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่
ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้ง
ขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้
เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท
โดยได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกรณีกรรมการ
ผูจ้ ดั การไปดำารงตำาแหน่งในบริษทั อืน่ หรือสถาบันภายนอก โดย
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีของ
พนักงานระดับจัดการให้เสนอขออนุมตั ติ ามอำานาจดำาเนินการ
ของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้
พนักงานทุม่ เทและตัง้ ใจทำางาน ตลอดจนอุทศิ เวลาการทำางาน
ให้บริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่

ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการ
แข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้
พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำางานให้แก่
สถาบัน/บริษทั ภายนอก เป็นดุลยพินจิ ของบริษทั ทีจ่ ะพิจารณา
ตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้
พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว
5.8 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการพัฒนาความรู้
5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริหาร กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
งานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง เป็ น ปี แ รก โดยแบ่ ง การประเมิ น
ออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คื อ 1) การประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ
2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง (Self-Assessment)
ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และ
หาข้อสรุปเพื่อนำาไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของกรรมการบริษทั ต่อไป
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทัง้ คณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ตนเอง (Self-Assessment) นัน้ ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือ
สถาบันต่าง ๆ เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ หรือสภาวิชาชีพ
บัญชีของกรรมการ
2. การกำาหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy
setting and policy making)
3. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ/คณะกรรมการ
4. การติดตามรายงานและผลการดำาเนินงานด้าน
การเงิน (Financial reporting)
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7. การพิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง
8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบ คือ 1) การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ (As a
Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
(Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ได้วเิ คราะห์และหาข้อสรุป
เพื่อกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป โดยมีการจัดกลุ่มหัวข้อ
การประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. สรุปความเห็นโดยรวม
5. การปฏิบตั งิ านของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
สำาหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลังจากที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯซึ่ง
ดำาเนินการเป็นประจำาทุกปีแล้วนัน้ หน่วยงานเลขานุการบริษทั
ได้จัดส่งแบบประเมินฯ ให้กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน
หลังจากนัน้ เลขานุการบริษทั จะสรุปผลและนำาเสนอผลประเมิน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ
เพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
นอกจากนีใ้ นปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลทีม่ สี าระสำาคัญในการจัดทำา
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและ
เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงาน
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยของกรรมการและผูบ้ ริหารตามมาตรา
89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบ
ในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำาหนดให้
กรรมการผูจ้ ดั การรายงานผลการกำากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2561
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กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์ใดที่เข้าข่าย
ดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำางบการเงินของบริษัทแสดงฐานะ
การเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควร
(true and fair) ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมีความเชื่อถือได้ โปร่งใส โดยผู้สอบบัญชี
ก็มีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั กำาหนดให้มกี ารประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)
ซึง่ ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้วเิ คราะห์และหา
ข้อสรุปเพื่อกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำางานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลต่อไป โดยการประเมินผลนั้น ประกอบด้วย
4 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. ความพร้อมของกรรมการ
2. การปฏิบ ัต ิหน้าที ่ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. การประชุม
4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)
5. สรุปความเห็นโดยรวม
6. การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
อนึ่งสำาหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลนั้น คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทัง้ แบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมทั้งแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ) ก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณา หลังจากนัน้ เลขานุการคณะกรรมการและ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะสรุ ป ผลและนำ า เสนอผลประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการใน
ทัง้ นีส้ าำ หรับปี 2561 ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการบริษทั กรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในทุกหัวข้อสูงกว่า
และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้ กรรมการผูจ้ ดั การต่อไป เกณฑ์ที่กาำ หนดที่ร้อยละ 90 สรุปได้ดังนี้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการทั้งคณะ (As a Whole)
(ร้อยละ)

ผลการปฏิบัติงานของตนเอง
(Self-Assessment)
(ร้อยละ)

1. คณะกรรมการบริษัท

97.06

97.18

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

95.33

95.33

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

98.33

98.73

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

การประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ า หนดให้ มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดย
กรรมการบริษทั ทัง้ 11 คน (ยกเว้นกรรมการผูจ้ ดั การ) เป็นผูป้ ระเมิน
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำาหรับการพิจารณาเสนอการขึ้นค่าจ้าง
และการจ่ายเงินรางวัลของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น ประกอบด้วย
2 หัวข้อหลัก คือ การบริหารและความเป็นผู้นำา (Managerial
Leadership) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการบุคคล
ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ (Development: Personal and Professional)
นอกจากนั้นได้ให้กรรมการบริษัทเสนอแนวทางที่ต้องการให้
กรรมการผูจ้ ดั การดำาเนินการในอนาคต เพือ่ ให้กรรมการผูจ้ ดั การ
พัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
ของบริษัท
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวม 4 คน
(รวมกรรมการผูจ้ ดั การ) ทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ในรูปแบบเงินเดือน
โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่
บริษทั สมทบให้ผบู้ ริหารในฐานะพนักงานของบริษทั และอืน่ ๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,678,333 บาท

5.8.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วย
เพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มกี ารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม
ทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่เข้าร่วมเป็น
หลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงานกำากับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ
เช่นหลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ที่ ก.ล.ต. กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่าน
การอบรมอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง หลั ก สู ต รซึ่ ง ได้ แ ก่ Director
Certification Program (DCP) Director Accreditation
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้
เพื่อนำาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป
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หลักสูตรการอบรม

Audit
Committee
Program
(ACP)

Role of the
Nomination/
Governance
Committee
(RNG)

DCP 106/2008 ACP 24/2008

RNG 8/2016

Director
Director
Finance for
Non-Finance Accreditation Certification
Program
Director (FND) Program
(DCP)
(DAP)

รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายนิธิ ภัทรโชค

Financial
Statements
for Directors
(FSD)

Role of the
Driving
Chairman
Company
Program (RCP)
Success
with IT
Governance
(ITG)

DAP104/2007

2. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
4. นายเชาวลิต เอกบุตร

DAP 2004

5. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
6. นางนันทสิริ อัสสกุล
7. นายบุญเชื้อ พลสิงขร

ITG 5/2017

DCP 84/2007

24/2010

DCP 162/2012 ACP 45/2013
FND 21/2005

ITG 2/2016

DAP 38/2005
DCP 106/2008 ACP 24/2008

RNG 8/2016

FSD 30/2016

8. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
9. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

DCP 229/2016

10. นางสาววรัญญู โอปนายิกุล
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

DCP 220/2016

12. นายนำาพล มลิชัย

นอกจากนี้ผู้ดูแลงานตรวจสอบและผู้ดูแลงานนโยบาย
และมาตรฐานบัญชีของบริษัทได้ร่วมกันสรุปสาระสำาคัญเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชี
ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำาทุกไตรมาส รวมทั้ง
กฎเกณฑ์ แ ละข้ อ กำ า หนดที่ เ กี่ ย วกั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่
กรรมการควรทราบ ข้อแนะนำาเพื่อป้องกันความผิดพลาด
การกำากับดูแลกิจการ การบริหารความเสีย่ ง มาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน และกรณีศึกษาต่างๆ เรื่องการกระทำาทุจริตของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
สำ า หรั บ ด้ า นการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษทั นัน้ บริษทั มีเลขานุการคณะกรรมการและ
เลขานุการบริษทั ทำาหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างกรรมการบริษทั
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และฝ่ายจัดการบริษัท และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัททำา
หน้ า ที่ ดู แ ลประสานงานด้ า นกฎหมายกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทการ
ดำาเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษัท โดยอ้างอิงจากคู่มือกรรมการบริษัทซึ่งรวบรวมสรุป
กฎหมายกฎเกณฑ์กฎบัตรทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ตลอด
จนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาทหน้าที่
และแนวปฏิบัติในตำาแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด โดย
คู่มือดังกล่าวนี้ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ถ้อยคำา
และรูปแบบการแสดงเนื้อหามีความกระชับสามารถอ่านและ
ทำาความเข้าใจได้งา่ ยขึน้ และเพือ่ แก้ไขและเพิม่ เติมหลักเกณฑ์
ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักทีบ่ งั คับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ประกอบกับ
คู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

5.8.3 การเตรียมความพร้อมสำาหรับการเป็นกรรมการบริษทั
ในกรณีทมี่ กี รรมการทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ รายใหม่ บริษทั
มีแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้
กรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็ว
ทีส่ ดุ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั เป็น
ผูป้ ระสานงานในเรือ่ งรวบรวมข้อมูลทีจ่ าำ เป็นเกีย่ วกับกรรมการ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ รวมทั้งการจัดส่ง
ข้อมูลทีส่ าำ คัญและจำาเป็นในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับกรรมการ
บริษัท เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษทั สรุปผลการดำาเนินงาน
เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้
ในเบื้องต้น
กรรมการ

2. คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำาหรับ
คณะอนุกรรมการเพื่อกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและ
ได้ เ ปิ ด เผยกฎบั ต รดั ง กล่ า วบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ด้ ว ย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจ
สอบ

กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร

ประธาน

-

กรรมการ

ประธาน

1.

นายนิธิ

ภัทรโชค

2.

นางไขศรี

เนื่องสิกขาเพียร

กรรมการอิสระ

กรรมการ

-

-

3.

นายชีระพงษ์

กัมพลพันธ์

กรรมการอิสระ

กรรมการ

-

-

4.

นายเชาวลิต

เอกบุตร

กรรมการ

-

-

-

5.

นายฐัติพงศ์

เกสรกุล

กรรมการอิสระ

-

-

-

6.

นางนันทสิริ

อัสสกุล

กรรมการ

-

-

-

7.

นายบุญเชื้อ

พลสิงขร

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

-

8.

นายประวิตร

นิลสุวรรณากุล

กรรมการอิสระ

ประธาน

-

-

9.

นายผดุง

ลิขิตสัจจากุล

กรรมการอิสระ

-

ประธาน

-

10. นางสาววรัญญู

โอปนายิกุล

กรรมการ

-

-

-

11. นายสุรศักดิ์

ไกรวิทย์ชัยเจริญ

กรรมการ

-

-

กรรมการ

12. นายนำาพล

มลิชัย

กรรมการผู้จัดการ

-

-

กรรมการ

63

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำานวน 4 คน ดังนี้
1. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล* ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการตรวจสอบ
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการตรวจสอบ
*เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินของบริษัท
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ
3 ปี ตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดย
ครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
ทั้งนี้เมื่อครบกำาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)
ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบให้มีการจัดทำารายงานทางการเงินให้เป็น
ไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจัดทำาและ
หลั ก ฐานประกอบการบั น ทึ ก บั ญ ชี ที่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น มี
ความโปร่งใสและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทัง้ การพิจารณาผลกระทบ
จากมาตรฐานบั ญ ชี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและการเลื อ กใช้
นโยบายการบัญชีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น การได้ ม าหรื อ
จำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ กำ า หนดของ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและกระตุ้นให้
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึง
ความเสี่ยงที่สำาคัญ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม จัดการความเสี่ยง
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ประสิทธิผลของกระบวนการทำางาน การบริหารความเสี่ยง
การควบคุม กำากับดูแลและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
ข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากล
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4. ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการส่ ง เสริ ม และสร้ า ง
ความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ
รวมทั้ ง ทบทวนการประเมิ น แบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามแนวทางของ
หน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม
กระบวนการกำากับดูแลที่ดี
6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุ ม และติ ด ตาม
การปฏิบตั งิ าน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ประเมินระบบการควบคุมภายในเพือ่ ช่วยให้กจิ กรรม
ทางธุรกิจที่สำาคัญของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายทีเ่ ป็นสาระสำาคัญ
มีการประเมินภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ COSO 2013
8. ตรวจสอบการทุจริตและข้อร้องเรียนเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อกำาหนดของกฎหมาย และกำาหนดแนวทาง
การแก้ไขและป้องกันการทุจริต
9. กำ า หนดและพั ฒ นาระบบเชิ ง ป้ อ งกั น และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการดำาเนินงานของบริษัทในแนวทาง
เชิงป้องกันให้เกิดประโยชน์และเพิม่ คุณค่าแก่องค์กรยิง่ ขึน้ โดย
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท
รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นๆ
10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และค่าตอบแทน รวมทัง้ ประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณา และลงนาม เพือ่ เปิดเผย
ในรายงานประจำาปีของบริษัท

12. จัดทำางบประมาณและกำาลังพลของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตั ิ
13. จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุกปี
14. ผูด้ แู ลงานตรวจสอบมีหน้าทีแ่ สวงหาความเห็นทีเ่ ป็น
อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ในกรณีที่มีความจำาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำาเนินการ
ต่างๆ ของบริษัทโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด หรือ
คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมาย
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอาำ นาจเรียก สัง่ การให้ฝา่ ยจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น รวมทั้งแสวงหา
ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใดเมือ่ เห็นว่า
จำาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขต
อำานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามคำาสัง่ ของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำาเนินงาน
ของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป
2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีจำานวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำานวน 2 คน
ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลทัง้ หมด และกรรมการทุกคนไม่เป็นผูบ้ ริหาร
ของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3. นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระ
การดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการบริษทั ของตนโดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี ทัง้ นีเ้ มือ่ ครบกำาหนดออกตามวาระก็อาจ
ได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งต่อไปอีกได้
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ด้านการสรรหา
1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
บริ ษั ท รวมทั้ ง การมี ผ ลประโยชน์ ขั ด แย้ ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ใน
การปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริ ษั ท ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่าำ เสมอ
4. กำาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัท และกำาหนดกระบวนการสรรหากรรมการ
บริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหา
กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลายทั้ ง ในด้ า นทั ก ษะ
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผูม้ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมมาดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษทั ทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระหรือกรณี
อื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลง
ใดๆ เกี่ ย วกั บ ข้ อ บั ง คั บ (Charter) ของการสรรหาต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ปิ รับปรุงให้เหมาะสมและมี
ความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย
ด้านค่าตอบแทน
1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า งๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี
และเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหาร
(Management Incentive) รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำาปี
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โดยให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร
ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำาแนะนำาการดำาเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่
กำาหนดค่าตอบแทนก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำาทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง การเปลีย่ นแปลง
ค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำาปีของพนักงาน
จัดการระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนชั้นนำาอื่น ๆ ที่มี
การประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพือ่ ให้บริษทั รักษาความเป็น
ผู้นำาในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลง
ใดๆ เกี่ ย วกั บ ข้ อ บั ง คั บ (Charter) ของการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุง
ให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
ด้านบรรษัทภิบาล
1. กำาหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ
บริษัทเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัตดิ ้านบรรษัทภิบาลของบริษทั ต่อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทั้งติดตามดูแล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะจัดการให้เป็นไป
ตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ
บริษัทให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนว
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ปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
พิจารณาทบทวนเป็นประจำาทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำาไปปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านและเสริ ม สร้ า งความรู้
ความสามารถของกรรมการบริษัท
5. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง หลั ง มี ก ารประชุ ม อย่ า ง
สม่ำาเสมอ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยู่เสมอ
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำาทุกปี ทั้งแบบ
โดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล (Self-Assessment)
8. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตอำ า นาจหน้ า ที่ ใ ห้
คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล
มีอำานาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น นอกจากนั้นใน
การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของข้อบังคับ
ฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
อาจขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำาเป็นและเหมาะสม
โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท
จำานวน 3 คน ดังนี้
1. นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการบริหาร
3. นายนำาพล มลิชัย กรรมการบริหาร
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร
ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ
3 ปี ตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดย
ครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
ทั้งนี้เมื่อครบกำาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกได้
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอาำ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารจั ด การกิ จ การต่ า งๆ ของบริ ษั ท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายของบริษัท มีอำานาจดำาเนินการภายใต้ขอบเขต
ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั อำานาจดำาเนินการ
ของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ แนวทางการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี
3. การสรรหาและแต่งตัง
้ กรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ
บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตาม
นิ ย ามของบริ ษั ท ซึ่ ง มี ค วามเข้ ม งวดกว่ า หลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน จำานวน 6 คน มากกว่าเกณฑ์
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพทีม่ มี ลู ค่า
เกินกว่าที่กำาหนดตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
ว่ า ด้ ว ยการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ สนอขายหุ้ น ที่
ออกใหม่ และไม่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่
ตรวจสอบการทำางานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น
สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้าน
การตัดสินใจทีไ่ ม่เป็นธรรมหรือ ไม่โปร่งใสของบริษทั ซึง่ อาจส่ง
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกำากับดูแลให้บริษัทกำาหนดและ
เปิดเผยนโยบายด้านการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพือ่ ให้มน่ั ใจ
ได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้

กรรมการอิสระของบริษัท
1. นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร
2. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
3. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
4. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
5. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
6. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
โดยต้องเป็นกรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวม
การถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำา หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เว้นแต่
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของ
ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท (เว้นแต่พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
4.1 รายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือ
4.2 การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กยู้ มื ค้าำ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอาำ นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
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ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
(เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการ
วิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
(เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
7. ไม่เป็นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบ
กิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้
อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกีย่ วกับการดำาเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำาพิพากษาว่าได้กระทำาความผิดในธุรกรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม หรือการบริหาร
งานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต ตาม
กฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบ
องค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระ
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ในปี 2561 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพทีม่ มี ลู ค่า
เกินกว่าหลักเกณฑ์ทกี่ าำ หนดตามประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีหน้าทีส่ รรหาบุคคลผูม้ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมมาดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำาหนดออกตาม
วาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจาก
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ต่ อ ไป โดยได้ นำ า แนวทางในการสรรหา
กรรมการตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจีและแนวทาง
การพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อ
เสนอแนะของ IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ
ด้วยแล้ว ดังนี้
• การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท (ตามแนวทาง
บรรษัทภิบาลของเอสซีจี)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตาม
วาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้
จะสรรหาคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี พี น้ื ฐานและความเชีย่ วชาญ
จากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นาำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำางานที่โปร่งใส
ไม่ดา่ งพร้อย รวมทัง้ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ
• แนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็น
กรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD)
ในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลควรกำาหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา
โดยควรคำานึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ควรพิจารณาและกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะ
คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น
• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
• การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
• ความมีวฒุ ภิ าวะและความมัน่ คง เป็นผูร้ บั ฟังทีด่ แี ละ
กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
• ยึดมั่นในการทำางานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ

• คุณลักษณะอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความสำาคัญ
2. ความรูค้ วามชำานาญทีต่ อ้ งการให้มใี นคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ควรพิจารณากำาหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำานาญ
เฉพาะด้ า นที่ จำ า เป็ น ต้ อ งมี ใ นคณะกรรมการ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสามารถกำ า หนดกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบาย
รวมทั้ ง กำ า กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล
3. ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกำาหนดองค์ประกอบสองประการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษั ท ภิ บ าลยั ง อาจพิ จ ารณากำ า หนดแนวทางเกี่ ย วกั บ
ความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ
เช่ น การมาจากกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ า งๆ และพื้ น ฐาน
การศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ รวมทั้งความรู้และความชำานาญ
ที่จำาเป็นสำาหรับคณะกรรมการ เช่น
• ความรูค้ วามชำานาญในการบริหารจัดการเชิงมหภาค
(Macro-Management) เช่น ความรู้และความเชี่ยวชาญ
เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
อุตสาหกรรมการผลิตกระเบือ้ งเซรามิก การตลาดและการขาย
การบริหารจัดการโลจิสติกส์
• ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำานาญเฉพาะด้าน
(Specific Knowledge, Experience or Expertise) เช่น
ความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการสอบทานงบการเงิน
การบริหารงานบุคคล
• ความรู้ ค วามชำ า นาญ หรื อ ประสบการณ์ ด้ า น
บรรษัทภิบาลหรือการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) ทั้งด้านการกำากับดูแลกิจการภายในองค์กร
รวมถึงการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (CG
Policy and Guidance) และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ (Stakeholder Engangement)

ผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอ
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และเป็ น สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายอย่ า ง
เท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น อำานาจในการพิจารณา
เลือกผูใ้ ดเป็นกรรมการนัน้ เป็นอำานาจของผูถ้ อื หุน้ โดยข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 16 ได้กาำ หนดไว้ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อเสียงหนึง่
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
ตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็น
ผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่พึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง
ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผ้เู ป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชีข้ าด

4. การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำาแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
บริษทั มีแผนการคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบ
ในตำาแหน่งงานบริหารทีส่ าำ คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็น
มืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือ
รายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษั ท ภิ บ าลเป็ น ผู้ จั ด ทำ า แผนสื บ ทอดตำ า แหน่ ง กรรมการ
ผูจ้ ดั การโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เพือ่ เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กระบวนการ
สรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เริม่ จากการคัดเลือกผูท้ เี่ ป็น
คนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุง่ เน้นรับคนรุน่ ใหม่ทม่ี คี วามรู้
ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อม
ให้ทกุ คนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึน้ สูร่ ะดับ ผูบ้ ริหารในอนาคต
(Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่
มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนา
ตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development
Plan) มีการมอบหมายงานทีท่ า้ ทาย รวมทัง้ หมุนเวียนงาน เพือ่
3. หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่ ง ตั้ ง เป็ น พัฒนาทักษะ การเป็นผู้นำาและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่ง
กรรมการ
การเตรียมบุคลากรดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น เอสซีจแี ละได้ดาำ เนินการกับพนักงานทุกระดับให้มคี วามพร้อม
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระคณะ ในการทดแทนกรณีที่มีตำาแหน่งงานว่างลง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็น
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แนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ
โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ในหมวดที่ 2 เรื่องการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว
ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำาความผิดของ
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำาคัญกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้จัดทำา
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
(Insider Trading Policy) รวมทั้งจัดทำาแนวปฏิบัติการจัดการ
ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading 5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Guideline) และกำาหนดหลักเกณฑ์การกำาหนดระยะเวลาห้าม
บริษทั จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบ
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่ บัญชี จำากัด (เคพีเอ็มจี) ซึ่งเป็นสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
เกีย่ วข้องกับข้อมูลงบการเงินฯลฯ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั บัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้
(Blackout Period) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับ
หน่วย : บาท

รายการ

ค่าสอบบัญชี (ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำาปี
(สิงหาคม-ธันวาคม 2561)
• งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,250,000 บาท
• งบการเงินรวม 105,000 บาท

1,355,000

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3/2561
• งบการเงินเฉพาะกิจการ 179,000 บาท
• งบการเงินรวม 15,000 บาท

194,000

ค่าสอบทานงบการเงินเพื่อใช้เปรียบเทียบ*

1,200,000

ค่าตรวจสอบข้อมูลครั้งแรกที่มีการควบบริษัท*
รวม

339,000
3,088,000

หมายเหตุ: *เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว (One-Time Payment)
ทัง้ นีค้ า่ สอบบัญชีทเ่ี สนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านัน้ ไม่มกี ารให้บริการอืน่ นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)
6. การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ในเรื่องอื่นๆ

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
ปั จ จุ บั น ประธานกรรมการเป็ น ตั ว แทนของผู้ ถื อ หุ้ น
บริษทั เริม่ นำาหลักการ CG Code มาปฏิบตั ใิ ช้ในปี 2561 รายใหญ่ ซึ่งมีการกำาหนดบทบาทและหน้าที่ของประธาน
ควบคู่กับหลักการ CG Principles 2555 โดยปี 2561 มีเรื่องที่ กรรมการไว้อย่างชัดเจนตามทีป่ รากฏในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
บริษัทลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์
ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นสำาคัญ
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2. กำาหนดจำานวนวาระทีจ่ ะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ
ของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำาหนดจำานวน
วาระทีจ่ ะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ ของอนุกรรมการ
ปัจจุบันคณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการดำารง
ตำาแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ตามวาระการดำ า รงตำ า แหน่ ง ของกรรมการแต่ ล ะคนและ
คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความ
หลากหลาย ความรูค้ วามชำานาญเฉพาะด้านทีจ่ าำ เป็นต้องมีใน
คณะกรรมการ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทัง้ คณะ
ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัท
ภิบาลประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ
2 คน ซึง่ มากกว่าครึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ คณะ อย่างไรก็ตาม
บริษทั จะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ เป็นประจำาทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ ทั้งนี้เรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งฝ่ายจัดการจะเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำาทุกปี
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการ CG Principles
2555 ทีก่ าำ หนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นควบคูก่ บั CG Code
ทั้ง 8 หมวดแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การกำากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของเอสซีจี ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม อธิบายได้ดังนี้
คู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4
การที่บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน
เพราะมีอดุ มการณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรม ซึง่ คณะ
กรรมการบริษทั ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถอื
ปฏิบัติและให้ความสำาคัญอย่างสม่ำาเสมอตลอดมา คือ
“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ร วบรวมข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ข อง
บริ ษั ท และของเอสซี จี เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ทำ า
“คูม่ อื จรรยาบรรณ” ขึน้ เพือ่ มุง่ หวังให้คมู่ อื จรรยาบรรณนีเ้ ป็น

แนวทางปฏิบตั ขิ องพนักงานทุกคนได้ศกึ ษาและทำาความเข้าใจ
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของตนโดยตรง โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจใน
เอสซี จี ม าจั ด หมวดหมู่ เ สริ ม ด้ ว ยตั ว อย่ า งและกำ า หนด
ข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำาไป
ใช้ ไ ด้ ส ะดวกรวมทั้ ง กำ า หนดนโยบายการคุ้ ม ครองและให้
ความเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับ
การทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริ ษั ท จรรยาบรรณ และนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
(Whistleblowing Policy) โดยมีคณะทำางานกำาหนดนโยบาย
และให้คำา ปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลใน
เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ทำาหน้าที่ติดตามผลการดำาเนินงาน ตลอดจนให้คาำ ปรึกษาใน
เรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยได้กาำ หนดช่องทางให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็นและตั้งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณบน
เว็บไซต์ภายในเรื่อง “จรรยาบรรณ เอสซีจี” และ “ระบบให้
คำาปรึกษาจรรยาบรรณ เอสซีจี”
ทัง้ นี้ คูม่ อื จรรยาบรรณของบริษทั ได้มกี ารปรับปรุง และ
เพิ่มเติมหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติและตัวอย่าง รวมทั้งเพิ่มนิยาม
ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องในเรือ่ งนัน้ ๆ ให้สอื่ ความหมายชัดเจนขึน้ และ
สอดคล้องกับข้อกฎหมาย นโยบายบริษทั แนวปฏิบตั ขิ องสากล
และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ ฝ่ายจัดการจึงได้จัดให้มีการให้
ความรูแ้ ละส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณให้แก่พนักงาน
ทุกคน ทุกระดับเน้นการสร้างจิตสำานึกให้แก่พนักงานตัง้ แต่เริม่
เข้างานโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิด
ความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถนำาไปใช้เป็นหลักในการปฏิบตั งิ าน
อย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำาคัญในการประเมินศักยภาพ
ของพนักงานเป็นประจำาทุกปี รวมทั้งการได้ประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเอสซีจผี า่ นวิดโี อคลิป (VDO Clip)
ซึ่งเป็นการจำาลองเหตุการณ์ต่างๆ ตามหัวข้อที่กำาหนดใน
จรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมตอบ
คำาถามและแบ่งปันประสบการณ์ตา่ งๆ โดยดำาเนินการมาอย่าง
ต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2555 เพือ่ สือ่ สารให้พนักงานสามารถเข้าใจได้งา่ ย
และนำาไปเป็นแนวทางปฏิบตั งิ านในชีวติ ประจำาวัน โดยเผยแพร่
ในรูปแบบจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทาง
อีเมลของพนักงานทุกคนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
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การดำาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
การดำาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริ ษั ท มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ สั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิง่ แวดล้อมอย่างสมบูรณ์และพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรูป้ ระสบการณ์และความสำาเร็จ โดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมให้
แก่ทกุ ภาคส่วน ทัง้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับบริษทั ตัง้ แต่ตน้ น้าำ ถึงปลายน้าำ องค์กรธุรกิจ และสถาบันต่างๆ รวมทัง้ สถาบันทางสังคม
และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
บริษัทอ้างอิงแนวทางการดำาเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้
หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เกิดการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
บรรษัทภิบาล
เศรษฐกิจ
กำากับดูแลการบริหารธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม
สร้ า งคุ ณ ค่ า โดยเป้ า หมายสู ง สุ ด ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ก ารทำ า กำ า ไร
ตรวจสอบได้ ตามอุดมการณ์ “ตัง้ มัน่ ในความเป็นธรรม”
แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• การกำากับดูแลกิจการที่ดี
• สนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ
Governance
• การจัดการและบริหารความเสี่ยง
ผ่านมูลค่าจากผลประกอบการ
• การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน
• การกระจายรายได้ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Economy

Environment

สิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรักษาสมดุล
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
• พลังงานและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
• การบริหารจัดการน้ำา
• การจัดการของเสีย
• ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

72

Society

สังคม
ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม และถื อ มั่ น ใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ให้ดยี ง่ิ ขึน้ ในทุกแห่งทีบ่ ริษทั เข้าไปดำาเนินธุรกิจ
• การลงทุนเพื่อชุมชนและการบริจาค
• การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาความรู้
• สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ดำาเนินการรวบรวมและประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่
เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเทียบประเด็นที่อุตสาหกรรมเดียวกันให้ความสำาคัญ ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกให้ความสำาคัญ ประเด็นที่นานาชาติให้ความสำาคัญ ในบริบทของความยั่งยืนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
ประกอบกับการนำาแนวทางการดำาเนินกลยุทธ์และปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตที่อาจส่งผลกระทบหรือ
เป็นโอกาสในการดำาเนินธุรกิจมาประกอบการประเมินความสำาคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
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ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นที่สาำ คัญ

คำาอธิบาย

หัวข้อในรายงาน

การจัดการพลังงาน
และการบริหารก๊าซ
เรือนกระจก

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
โอกาสในการดำาเนินธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความปลอดภัย

การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย มาตรฐาน และ
โครงการต่างๆ ครอบคลุมการบริหารงานความปลอดภัย
ในกระบวนการ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย

สุขภาพและความปลอดภัย

การพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ โมเดลธุรกิจ และ
กระบวนการผลิต ทั้งที่มีอยู่เดิมและพัฒนาขึ้นใหม่
โดยคำานึงทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ให้ความสำาคัญกับสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การรับรองสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรน้ำา

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำาเชิงบูรณาการ ครอบคลุม
ทั้งความเสี่ยงเชิงกายภาพ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงด้านการรับรู้ทางสังคม และความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อกำาหนด

การบริหารจัดการน้าำ

มลภาวะอากาศ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านมลภาวะอากาศ
การควบคุมและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

มลภาวะอากาศ

การจัดการทรัพยากร และ
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการใช้ทรัพยากร
และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

การจัดการวัตถุดิบและของเสีย
อุตสาหกรรม

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจดังเห็นได้จากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
เพือ่ รับมือกับปัญหาการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกซึง่ ประเทศไทยเองก็ได้ลงนามความร่วมมือในการตัง้ เป้าหมาย
ร่วมกันควบคุมการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกให้ตา่ำ กว่า 2 องศาเซลเซียส ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจึงเป็น
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ลูกค้า องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการให้ความสนใจ และด้วยกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรมเซรามิกนัน้ พลังงานถือเป็นปัจจัยสำาคัญในทุกขัน้ ตอนของการผลิตซึง่ บริษทั ให้ความสำาคัญและมีแนวทางการจัดการ
พลังงานและการบริหารก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1. ลดผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
3. เพิ่มขีดความสามารถการใช้พลังงานทดแทน
4. ปลูกฝังจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน
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การดำาเนินการปรับปรุงด้านพลังงานและจัดการก๊าซเรือนกระจก
1. เพิ่มความสามารถในการใช้พลังงานทดแทนด้วยการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
รวม 4.7 เมกกะวัตต์ ซึ่งเทียบเป็นประมาณการลดการปล่อย GHG ได้ 3,747 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)/ปี
ระบบ PV Solar Rooftop
ขนาด 1.8 MW
ที่โรงงานนิคมหนองแค

ระบบ PV Solar Rooftop
ขนาด 0.9 MW
ที่โรงงานหนองแค 1

ระบบ PV Solar Rooftop
ขนาด 2.0 MW
ที่โรงงานหินกอง
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2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการนำาลมร้อนที่เหลือทิ้งจากบริเวณหน้าเตาเผา (Chimney Stack) ที่ต้องปล่อย
ออกสู่บรรยากาศ นำากลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) โดยผ่านกระบวนการ Air to Air Heat Exchanger เพื่อนำา
ลมร้อนที่สะอาดกลับมาใช้ในการอบไล่ความชื้นกระเบื้องที่เตาอบไล่ความชื้น ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานความร้อนจากการใช้
ก๊าซธรรมชาติได้ 5,560 ล้าน บีทียู/ปี และช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศได้ 329 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)/ปี

ระบบ Waste Heat Recovery from Kiln’s Chimney (Air to Air Heat Exchanger)

3. การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานไฟฟ้า เปลีย่ นหลอดประหยัดไฟชนิดหลอด LED Tube และ High Bay
จำานวนรวม 13,900 หลอด สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 1,330 เมกกะวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี คิดเป็นปริมาณการลดการปล่อย
GHG ได้ 773 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)/ปี
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ผลการดำาเนินงานการจัดการพลังงาน ปี 2561

การใช้พลังงานรวมในกระบวนการผลิต เท่ากับ 4.33 เพตะจูล โดยเมือ่ เทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิต คิดเป็น 5.60 กิกะจูลต่อตันสินค้า โดยมีสัดส่วนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ร้อยละ 96.8 และพลังงานทางเลือกจาก
ชีวมวลและโซล่าเซล ร้อยละ 3.2
บริษทั ได้จดั ทำาฐานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษทั ซึง่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรายงานนีร้ ายงาน
เฉพาะธุรกิจเซรามิก โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
จากการดำาเนินกิจกรรมและเครื่องจักรที่ควบคุมโดยบริษัท
(GHG Emissions Scope 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการซื้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท
(GHG Emissions Scope 2)

• การใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
• การใช้น้ำามันดีเซลในการขนส่งทางรถบรรทุกในโรงงาน
• การใช้นาำ้ มันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำารองฉุกเฉินของบริษทั
• การใช้น้ำามัน LPG ในการขนส่ง
• การใช้วัตถุดิบที่มีคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ
• การใช้น้ำามันเบนซินในการขนส่ง
• การใช้สาร SF6 และ HFCs

• การใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตภายนอก

โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 0.28 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) เมื่อเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงการดำาเนินกิจกรรมและเครื่องจักรที่ควบคุมโดยบริษัท เท่ากับ
234 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(CO2e) ต่อตันสินค้า ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม จากการซื้อไฟฟ้าเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมของบริษัท เท่ากับ 126 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า(CO2e) ต่อตันสินค้า
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สุขภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือสิ่งที่เป็นคุณค่าที่สำาคัญยิ่งของการทำางาน บริษทั จึงมีความห่วงใยสูงสุดและต้องการให้พนักงานและ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกคนมีความปลอดภัยในการทำางาน ไม่ประสบหรือปราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำางาน (Injury &
Illness Free) โดยการควบคุมความเสีย่ งในการทำางานอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของเอสซีจี (SCG Safety Framework) โดยมุ่งหวังให้แต่ละหน่วยงานมีระบบการจัดการและพัฒนาด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่องและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยตามข้อกำาหนด
ของเอสซีจีได้ (Safety Performance Assessment Program, SPAP) ซึ่งบริษัทได้ดำาเนินงานตาม SCG Safety Framework
อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย ดังนี้
SCG Safety Framework

การบริหารและการจัดการ

ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้นำาและรับผิดชอบในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย (Visible Safety Leadership)
ด้วยการเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานและคู่ธุรกิจสามารถรับรู้ว่าผู้บริหารห่วงใย (Care) และให้ความสำาคัญ
เรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นอย่างยิง่ พร้อมกับติดตามวัดผลระดับความเป็นผูน้ าำ เพือ่ มาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
การสังเกตความปลอดภัยในการทำางาน (Safety Observation) โดยผู้บริหาร เป็นกระบวนการสังเกตการทำางานของ
พนักงานและคู่ธุรกิจ ว่าปฏิบัติตามข้อกำาหนดหรือวิธีการทำางานอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถทำางาน
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อย่างปลอดภัยดีแล้ว ผู้บริหารจะกล่าวชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หากพบประเด็นที่เป็นความเสี่ยง
ผูบ้ ริหารจะขอให้หยุดการทำางานและสร้างความเข้าใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านปรับเปลีย่ นวิธกี ารทำางานทีม่ คี วามปลอดภัย เพือ่ สร้างความ
เข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติการและเทคนิค

บริษัทมุ่งมั่นดำาเนินการลดความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนและประเมินความเสี่ยงใน
การทำางานที่มีแนวโน้มการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง พร้อมทั้งปรับปรุงระบบปฏิบัติการและติดตามการควบคุมให้เกิด
การปฏิบัติอย่างสม่าำ เสมอ เช่น
• ประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งเป็นกฎความปลอดภัยที่ละเลยไม่ได้ โดยถือ
เป็นข้อตกลงร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้างงานกับคู่ธุรกิจ ทั้งนี้หากมีการปฏิบัติที่ละเลยกฎพิทักษ์ชีวิตจะมีมาตรการ
ลงโทษอย่างเข้มงวดตามข้อกำาหนดที่ระบุไว้

กฎพิทักษ์ชีวิต 10 ข้อ บนบัตรที่พนักงานทุกคนมีติดตัว

• จัดตัง้ คณะทำางานความปลอดภัยในการทำางานทีส่ งู (Community of Practice, CoP) เพือ่ ดำาเนินงานตามระบบบริหาร
จัดการการทำางานที่สูงตั้งแต่ 1.8 เมตรขึ้นไปอย่างปลอดภัย 6 ขั้นตอน ซึ่งมีกระบวนการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงเพื่อหา
แนวทางในการป้องกัน การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ การชี้แจงกฎระเบียบ วิธีการทำางานที่ปลอดภัยให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน การอบรมและตรวจสอบความพร้อมร่างกายผู้ปฏิบัติงาน การควบคุม ตรวจสอบความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
โดยการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้การทำางานที่สูงมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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ใช้อากาศยานโดรนสังเกตการทำางานที่สูงบนหลังคา เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ควบคุมงานและ Watch Man

• จัดทำามาตรฐานและติดตัง้ เครือ่ งจักรตามระบบ Foolproof Machine ซึง่ เป็นระบบ Safety Sensor หรือ Safety Interlock
Switch เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร รวมไปถึงส่งเสริมและรณรงค์
ให้ความรู้พนักงานในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและการหยุดเครื่องจักรก่อนการปรับแต่ง
• จัดทำามาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจรับรองโดยช่างผู้ชำานาญการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างสม่าำ เสมอ พร้อมทัง้ มีการบ่งชีโ้ ดยออกใบรับรองเพือ่ ตรวจติดตามก่อนการใช้งาน โดยครอบคลุมทัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
• มีระบบความปลอดภัยในการบริหารจัดการรถยก (Forklift) โดยการอบรมขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่และชี้บ่งด้วยใบอนุญาต
รวมไปถึงการร่วมกับคูธ่ รุ กิจออกแบบมาตรฐานความปลอดภัยของรถยก เช่น ระบบ Interlock ยืนยันคนขับ การจำากัดความเร็ว
การติดตั้งไฟ Blue Spot เพื่อเป็นสัญญาณไฟเตือนอันตรายขณะที่รถยกขับถอยหลัง
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วัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย

บริษัทเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและคู่ธุรกิจ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นแนวทางสำาคัญที่
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการทำางานร่วมกัน เพื่อช่วยให้ความผิดพลาดและอุบัติเหตุในการทำางานลดลง
ผ่านกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำางานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การสังเกตการทำางานเพื่อความปลอดภัย

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

การหยั่งรู้ ระวังภัย

เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่ปลอดภัย
ในการทำางาน ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญ
ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

เพื่อวิเคราะห์หาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
และเตรียมป้องกันแก้ไข

เพื่อวิเคราะห์และค้นหาอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึน้ และช่วยย้าำ เตือนก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน

การสื่อสารความปลอดภัย
เพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักถึง
ความปลอดภัยทั้งในและนอกการทำางาน

การตรวจความปลอดภัย
การตรวจความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย หัวหน้างานและ
คณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อช่วย
ค้นหาและลดสภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัย

กิจกรรม 5 ส.
เพื่อดูแลสภาพพื้นที่การทำางาน
ให้สะอาดเป็นระเบียบร้อย
ช่วยสร้างวินัยและความปลอดภัย
ในการทำางาน

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย ปี 2561 ไม่มีอุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตของทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ แต่ยังมีอุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงานของพนักงานคู่ธุรกิจ 1 ราย โดยอัตราการเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (Lost Time Incident Frequency rate -LITFR)
เท่ากับ 0.017 ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำางาน อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เพื่อลด
อุบัติเหตุให้เป็นศูนย์
การรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วทำาให้การใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น บริษัทในฐานะผู้ผลิต
ที่ใช้ทรัพยากรมีความตระหนักและมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตภัณฑ์
ของบริษทั จะต้องผ่านมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมกระเบือ้ งเซรามิก (มอก.2508-2555), ISO13006
เครื่องหมาย CE มาตรฐานฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรับรองข้อมูลสินค้าสำาหรับผู้พัฒนาอาคารเขียว (อาคาร
LEED) เพื่อรับประกันว่าผู้บริโภคจะได้สินค้าตรงตามข้อกำาหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกล็อตการผลิต
ในปี 2561 ยอดขายสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ภายใต้แบรนด์ COTTO , CAMPANA , SOSUCO เทียบกับยอดขาย
ทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 35
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สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้รับการรับรอง ได้แก่
1. ฉลาก SCG eco value
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษัท ได้ รั บ การรั บ รองฉลากสิ น ค้ า และบริ ก าร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG
eco value ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งกำาหนดเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิงมาตรฐาน
ISO 14021 : Environmental Labels and Declarations
Self-Declared Environmental Claims ควบคู่ กั บ การพิ จ ารณา
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment, LCA) จากคณะทำางานพิจารณาด้านเทคนิค
(Technical Team) ของเอสซีจี เป็นผู้ให้การรับรองข้อมูลเชิงปริมาณ
ของสินค้าและบริการทีไ่ ด้ฉลาก SCG eco value เพือ่ ให้เกิดความน่าเชือ่ ถือและ
ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
2. ฉลากคาร์บอน / ฉลากลดโลกร้อน

xxxg

ฉลากลดคาร์บอน

ฉลากลดคาร์บอนฟุตฟริ้นท์

ฉลากคาร์บอนฟุตฟริ้นท์

จากความตระหนักด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีท่ กุ ฝ่ายให้ความสนใจ บริษทั มุง่ มัน่ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์พลังงานที่จะทำาให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้
แบรนด์ COTTO, CAMPANA, SOSUCO ได้รับรองฉลากคาร์บอนและฉลากลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์
หลังใช้
3. ฉลาก EU Flower
นอกจากนี้ บริษัทยั ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่งแวดล้อม
เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับมาตรฐานอื่นๆ จากต่างประเทศในระดับสากล ทำาให้
ผลิตภัณฑ์ Glazed porcelain tiles ของ COTTO ได้รบั การรับรองมาตรฐาน EU Flower
จากองค์ ก ร EU Ecolabel หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารรั บ รองสิ น ค้ า ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป
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การจัดการทรัพยากรน้ำา

ทรัพยากรน้าำ มีความสำาคัญต่อการดำารงชีวติ ทัง้ ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม อีกทัง้ ในปัจจุบนั ความแปรปรวนของ
ปริมาณน้าำ ในธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อปริมาณน้าำ ฝนและน้ำาท่า บริษัทตระหนักถึง
ความสำาคัญของการบริหารจัดการน้ำา จึงกำาหนดให้การจัดการน้ำาเป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับธุรกิจ ทั้งในด้านปริมาณน้ำา ซึ่ง
จะมีคณะทำางานบริหารความเสี่ยง (Risk) และบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ (BCM) จัดทำาแผนการบริหารความเสี่ยงกรณี
เกิดภัยแล้งหรือเกิดอุทกภัย
ส่วนด้านการจัดการคุณภาพน้าำ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากร มาดูแลรับผิดชอบในการผลิตน้าำ ดีและจัดการน้าำ เสีย
และมุง่ เน้นให้ทกุ หน่วยงานให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง 3R โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการดังนี้
1. ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านน้ำา
2. ลดการใช้น้ำาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
3. นำาน้ำาที่ผ่านการบำาบัดกลับมาใช้งาน
4. พัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน้ำา
ผลการดำาเนินงานด้านปี 2561 ปริมาณการใช้น้ำาจากภายนอก 1.35 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย น้ำาจากแหล่งน้ำา
ผิวดิน ร้อยละ 73 น้ำาประปา ร้อยละ 23 และ น้ำาบาดาล ร้อยละ 4 โดยเมื่อเทียบประสิทธิภาพการผลิตกับปริมาณการใช้น้ำา
เท่ากับ 1.75 ลูกบาศก์เมตร ต่อตันสินค้า
การจัดการมลภาวะทางอากาศ

สำาหรับอุตสาหกรรมเซรามิก มลสารทางอากาศทีส่ าำ คัญ คือฝุน่ ละอองทีเ่ กิดจากการฟุง้ กระจายระหว่างกระบวนการผลิต
ผงดิน การเก็บกอง การขนส่ง ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ในกระบวนการเผากระเบื้อง
บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการโดยเน้นการป้องกันและลดมลสารที่แหล่งกำาเนิดร่วมกับมาตรการแก้ไขให้เหมาะสมสำาหรับ
แต่ละพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารและการตรวจวัดอากาศจากปล่องระบาย เพือ่ ควบคุมและป้องกันไม่ให้สง่ ผลกระทบสูช่ มุ ชนและสิง่ แวดล้อม
ภายนอก โดยนำาฝุน่ จากการดักจับนีเ้ ข้าสูก่ ระบวนการผลิตใหม่เพือ่ ลดการใช้ทรัพยากร นอกจากนีม้ ีการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศอย่างสม่าำ เสมอและต่อเนื่อง
การป้องกันที่แหล่งกำาเนิด

การบำารุงรักษาเชิงป้องกัน

การตรวจวัดคุณภาพ

ฝุ่น
• ติดตั้ง Bag filter ในจุดที่มีการขนถ่ายวัตถุดิบ
• ติดตั้งระบบกำาจัดฝุ่นแบบเปียก (Wet Scrubber)
ที่ขั้นตอนการผลิตผงดิน
• ค้นหาและกำาจัดจุดรั่วไหล
(Source of Contaminate : SOC)

• แผนการบำารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกัน

• การตรวจคุณภาพอากาศจาก

• แผนการบำารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกัน

• การตรวจคุณภาพอากาศจาก

NOx และ SOx
• การใช้เชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ตา่ำ
• การควบคุมสภาวะเตาเผา Excess Air

ปล่องระบายตามกฎหมาย

ปล่องระบายตามกฎหมาย

ผลการดำาเนินงานปี 2561 มีอัตราการปล่อยฝุ่นออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และ ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ผ่าน
มาตรฐานตามกฎหมาย เมือ่ เทียบประสิทธิภาพการผลิต ปริมาณฝุน่ จากปล่องเท่ากับ 82 กรัมต่อตันสินค้า ออกไซด์ของไนโตรเจน
(NOx) เท่ากับ 25 กรัมต่อตันสินค้า และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) เท่ากับ 108 กรัมต่อตันสินค้า
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การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม

ทรัพยากรดินและแร่ทมี่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดบิ
สำาหรับการผลิตเซรามิกเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จาำ กัด ในอนาคตอาจจะ
หมดไปได้ บริษทั มีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักการ 3Rs ของเอสซีจี ปัจจุบันได้ขยายมุมมองให้ครบทั้ง
ห่วงโซ่่คุณค่่า โดยศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy: CE) คือการหมุนเวียนใช้้ทรัพยากรในห่วงโซ่่คุณค่่าเพื่อ
ใช้้ทรัพยากรใหม่่ให้้น้อยที่สุดและเกิดประโยชน์์สูงสุดมาปรับใช้ใน
การดำาเนินงาน เพือ่ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณ
ของเสียทีต่ อ้ งส่งกำาจัดและพัฒนากระบวนการผลิตเพือ่ นำาของเสียกลับ
มาใช้ใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการ
ดังนี้
1. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำาเนิด
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำาวัตถุดิบและของเสียกลับมาใช้ใหม่และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย
3. ลดการกำาจัดของเสียโดยการเผาทิ้งอย่างไม่ก่อประโยชน์
ด้านการจัดการของเสียภายในโรงงาน มีการนำากากตะกอนจากระบบบำาบัดน้ำาเสียและผงดิน Reject มาเป็นส่วนผสมใน
การผลิตใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรับเศษเซรามิกภายนอกที่เป็นของเสียจากบริษัทอื่นเข้ามาเป็นวัตถุดิบ
คิดสัดส่วนการใช้วตั ถุดบิ ทีใ่ ช้หมุนเวียน (Alternative Raw Material) เทียบกับวัตถุดบิ ใหม่จากธรรมชาติ (Virgin Raw Material)
เท่ากับร้อยละ 10 อย่างไรก็ดี ยังมีของเสียทีเ่ กีย่ วข้องจากกระบวนผลิตทีย่ งั ต้องบริหารจัดการ ปริมาณ 5.8 กิโลกรัมต่อตันสินค้า
โดยเกิดจากขี้เถ้าหลังจากใช้พลังงานชีวมวล ร้อยละ 82
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบ
ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ � ยเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ก�รพั ฒ น�
อย่�งยั่งยืน และต�มแนวท�ง SCG Code of Conduct, SCG
Anti-Corruption Policy และนโยบ�ยด้�นสิทธิมนุษยชนของ
เอสซีจี เพื่อคว�มยั่งยืนและมีคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจ
พร้ อ มกั บ ก�รพั ฒ น�และเปิ ด เผยข้ อ มู ล คว�มปลอดภั ย
สิง่ แวดล้อม พลังง�น และผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่�ย โดยส�ม�รถสรุปเป็นแนวปฏิบตั สิ อดคล้องกับหลักก�ร
8 คว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและผูม้ สี ว่ นได้เสีย คือ
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทยึดหลักก�รดำ�เนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่�ย ป้องกันก�รผูกข�ดท�งก�รค้�และก�รใช้อ�ำ น�จ
บิดเบือนกลไกก�รแข่งขันท�งก�รตล�ด ดำ�เนินธุรกิจด้วย
คว�มโปร่งใส ปกป้องข้อมูลและคว�มเป็นส่วนตัวของลูกค้�
ให้บริก�รด้วยคว�มเป็นธรรม ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ยและ
ข้อตกลงท�งก�รค้�อย่�งเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบ�ยเพื่อ
คว�มยั่งยืน
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั มีคว�มมุง่ มัน่ ในก�รดำ�เนินง�นต�มหลักก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รทีด่ ี โดยมีวฒั นธรรมองค์กรทีจ่ ะทำ�ง�นอย่�งซือ่ สัตย์
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่� ย
อย่�งให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม คณะกรรมก�ร
บริษัทมีเจตน�รมณ์ที่จะดำ�เนินก�รเพื่อต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ และยึดแนวปฏิบัติของก�รรับก�รให้
ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ซึ่ ง อ�จมี ผ ลต่ อ
ก�รตัดสินใจในก�รปฏิบตั งิ �นด้วยคว�มลำ�เอียง หรือลำ�บ�กใจ
หรือเป็นผลประโยชน์ทขี่ ดั กันได้ ต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชันของเอสซีจี
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนโดย
โดยให้คว�มสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอก

เพื่อให้ได้รับสิทธิต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
และ/หรื อ ต�มข้ อ ตกลงที่ มี กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท มี แ นวท�งใน
ก�รปฏิบตั ติ นแก่พนักง�นของบริษทั ให้พนักง�นปฏิบตั ติ นกับ
ผู้ร่วมง�นและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่�งเท่�เทียม ให้เกียรติและ
เค�รพต่อคว�มเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์
ไม่ละเมิดสิทธิของพนักง�น นอกจ�กนี้พนักง�นมีสิทธิใน
ก�รแสดงคว�มคิดเห็น และบริษัทสนับสนุนให้กิจกรรมของ
พนักง�นให้เป็นตัวแทนในคณะกรรมก�รต่�งๆ ของบริษทั เช่น
คณะกรรมก�รสวั ส ดิ ก �รพนั ก ง�น คณะกรรมก�รคว�ม
ปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม
4. การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รง�นทรัพย�กรบุคคล
อย่�งเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติโดยกำ�หนดให้พนักง�น
ทุกคนทุกระดับมีโอก�สได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พของตนเอง
เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มต่ อ ก�รเติ บ โตของตนเองและบริ ษั ท
อย่�งยั่งยืน ด้�นก�รสร้�งคุณค่�ขององค์กรให้เป็นองค์กรที่
ทุกคนอย�กร่วมทำ�ง�น รักษ�พนักง�นที่มีศักยภ�พและ
คว�มส�ม�รถไว้ในองค์กร ดูแลพนักง�นอย่�งทั่วถึงและ
เป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทน กองทุน
สำ � รองเลี้ ย งชี พ และจั ด สวั ส ดิ ก �รให้ พ นั ก ง�นทุ ก ระดั บ
อย่�งเหม�ะสมและส�ม�รถแข่งขันได้ อีกทั้งยังมีก�รกำ�หนด
งบประม�ณก�รจ่�ยค่�ตอบแทนทีส่ อดคล้องกับผลก�รดำ�เนิน
ง�นของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะย�ว โดยก�รจ่�ยค่�
ตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัทในแต่ละปี เช่น ก�รสร้�งยอดข�ย กำ�ไรสุทธิ และ
EBITDA ส่วนในระยะย�วจะพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�น
เชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะย�ว เช่น อัตร�ก�รเติบโต
ของกำ�ไร ส่วนแบ่งก�รตล�ด ผลก�รดำ�เนินง�นโดยรวม และ
ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง
นอกจ�กนี้ยังส่งเสริมด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและ
คว�มปลอดภั ย ของพนั ก ง�น และมุ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ตสำ�นึกให้
พนักง�นและผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้มหี น้�ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ �มแนวท�งที่
กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยบริษัท และเปิดโอก�สให้พนักง�นและ
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ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ แสดงคว�มเห็นผ่�นช่องท�งก�รเสนอแนะ
8. การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ น วั ต กรรมด้ า น
โดยผ่�นคณะกรรมก�รสวัสดิก�รพนักง�น คณะกรรมก�ร ความรับผิดชอบต่อสังคม
คว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้มีก�รพัฒน�นวัตกรรมในกระบวนก�รผลิต
พัฒน�ไอทีเพื่อก�รบริห�รคลังสินค้� ก�รบริห�รทรัพย�กร
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บุคคล ก�รเงินและบัญชีภ�ยในองค์กร ภ�ยใต้แนวคิดเพื่อ
บริษทั ได้ท�ำ ก�รวิจยั และพัฒน�ผลิตภัณฑ์ให้มคี ณุ สมบัตดิ ี ก�รทำ�ง�นทีม่ ปี ระสิทธิภ�พตรวจสอบได้ เช่น ก�รใช้โปรแกรม
ได้ ม �ตรฐ�น โดยคำ � นึ ง ถึ ง คว�มปลอดภั ย ต่ อ ก�รใช้ ง �น SAP, E-procurement, E-Smart โดยระบบก�รดังกล่�วผู้ใช้
ตรงต�มคว�มต้ อ งก�รของลู ก ค้ � และยั ง เป็ น สิ น ค้ � ที่ ส�ม�รถระบุขอบเขตก�รดำ�เนินง�น ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อนุมัติต�ม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลงทุนด้�นเทคโนโลยีเพื่อ ส�ยง�นได้ ส่งผลให้ส�ม�รถลดระยะเวล�ก�รทำ�ง�นลงได้
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจ�กนี้บริษัท อย่�งมีประสิทธิภ�พ
ยังมีช่องท�งรับข้อเสนอแนะและร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ผ่�นท�ง
หน้�เว็บไซต์ www.scgceramics.com หรือโทรศัพท์หม�ยเลข
การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
0-2586-3333, 0-2586-4092 เพื่อนำ�ม�ปรับปรุงและพัฒน�
บริษัทตระหนักถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์และบริก�รของบริษัทต่อไป
ทีม่ อี ทิ ธิพลม�กขึน้ ต่อก�รดำ�เนินง�น จึงกำ�หนดให้มหี น่วยง�น
ที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ โดยเฉพ�ะ และมี
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบตั ติ �มนโยบ�ยและแนวท�งก�รปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษทั ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รรักษ�สิง่ แวดล้อม โดยยึดหลัก (Stakeholder Engagement Policy and Guidelines)
แนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยัง่ ยืนในก�รดำ�เนินธุรกิจ เช่น แนวท�ง สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ส �กล ได้ แ ก่ ISO9001:2015
ก�รพัฒน�อย่�งยัง่ ยืนของเอสซีจี หลักก�รโรงง�นอุตส�หกรรม ISO14001:2015 OHSAS18001 และ CSR-DIW ของกรมโรงง�น
เชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย อุตส�หกรรม ซึ่งมีก�รกำ�หนดและจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของ
ม�ปรับใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภ�พเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ผู้มีส่วนได้เสียต�มผลกระทบและคว�มค�ดหวังที่มีต่อบริษัท
เพิ่มมูลค่�ผลิตภัณฑ์และลดภ�ระต่อสิ่งแวดล้อม ก�รพัฒน� รูปแบบและช่องท�งก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วม ก�รรับมือกับ
กระบวนก�รผลิตสินค้�และบริก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กผู้มีส่วนได้เสีย
ก�รเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ �พก�รใช้ พ ลั ง ง�นและลดก�รปล่ อ ย
ก๊�ซเรือนกระจก (GHGs) เช่น ก�รพัฒน�วิธกี �รผลิตผงดินจ�ก
กระบวนก�รแบบเปียก (Wet Process) ม�เป็นแบบแห้ง (Dry
Grinding) นอกจ�กนีบ้ ริษทั ได้พฒั น�นวัตกรรมโดยดำ�เนินก�ร
ปรับปรุงกระบวนก�รผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ใช้พลังง�น
อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุด และลดปริม�ณค�ร์บอนไดออกไซด์ท่ี
ปล่อยออกสูบ่ รรย�ก�ศอย่�งต่อเนือ่ ง
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทร่วมพัฒน�ชุมชนและช่วยส่งเสริมคุณภ�พชีวิต
ของชุมชนและสังคม โดยเข้�ร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่�ง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสริ ม สร้� งคว�มสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ ชุ ม ชน เช่ น
โครงก�รสถ�นศึ ก ษ�ต้ น แบบทวิ ภ �คี ส �นพลั ง ประช�รั ฐ
(Excellent Model School) โครงก�รปันโอก�ส ว�ดอน�คต
โครงก�รร่วมกับองค์ก�รบริห�รส่วนท้องถิน่ ในก�รจัดกิจกรรม
วันเด็กโครงก�รร่วมดำ�น�ปลูกข้�ว กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันว�
มห�ร�ช
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การดูแลและการสื่อสารผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสารและช่องทาง

หัวข้อที่สนใจ

ตัวอย่างสิ่งที่ได้ดาำ เนินการ

• ผู้ถือหุ้น
• ผู้ร่วมลงทุน
• เจ้�หนี้

• ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• ผลก�รดำ�เนินง�นและก�รเติบโต
• ร�ยง�นประจำ�ปีและร�ยง�น
ท�งธุรกิจ
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนประจำ�ปี
• กลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นระยะสั้นและ
• ประชุมกับนักวิเคร�ะห์
ระยะย�วโดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยง
(Analyst Conference)
และคว�มท้�ท�ย
• นักลงทุนสัมพันธ์ Investor Relation (IR) • ก�รบริห�รง�นด้วยคว�มโปร่งใส
เดินท�งชี้แจงผลและแผนก�รดำ�เนินง�น คำ�นึงถึงสมดุลด้�นเศรษฐกิจสังคม
กับนักลงทุน
และสิ่งแวดล้อม
• โทรศัพท์ส�ยด่วนและอีเมลบริห�รโดย IR
• เว็บไซต์
• จัดกิจกรรมเยีย่ มชมโรงง�นและกิจกรรม CSR

• ให้ข้อมูลด้�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
แก่ผู้ที่สนใจอย่�งเปิดเผยโปร่งใส

พนักง�น

• สื่อส�รข้อมูลบริษัทให้พนักง�นทร�บ
อย่�งสม่ำ�เสมอผ่�นว�รส�รดิจิทัล
ที่เผยแพร่โดยองค์กร
• จัดกิจกรรมผู้บริห�รพบพนักง�น
• สำ�รวจคว�มพึงพอใจของพนักง�น
• สำ�รวจคว�มคิดเห็นอย่�งเป็นท�งก�ร
และไม่เป็นท�งก�ร
• อีเมล
• Whistle Blower

• ปรับเพิ่มสวัสดิก�รให้แก่พนักง�น
เช่น สถ�นรักษ�พย�บ�ล
• โครงก�ร Re-employment ให้แก่
พนักง�นที่มีศักยภ�พและเกษียณอ�ยุ
• SCG Ready Together ปลูกฝังวิถี
ก�รทำ�ง�น เรียนรู้ธุรกิจให้พนักง�นใหม่

• คู่ธุรกิจ
• คู่ค�้

• เยีย่ มเยือนคูธ่ รุ กิจและคูค่ �้ เพือ่ รับฟังปัญห� • ก�รดูแลคว�มปลอดภัยและ
และข้อเสนอแนะ
สุขภ�พในก�รทำ�ง�น
• ศึกษ�ปัญห�ของคูธ่ รุ กิจและคูค่ �้ เพือ่ ดำ�เนิน • ก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถและ
โครงก�รช่วยเพิม่ ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น ศักยภ�พในก�รดำ�เนินง�นให้สอดรับ
กับทิศท�งของบริษัท

ลูกค้�

• ก�รรับฟังคว�มต้องก�รของลูกค้�เพื่อนำ� • ก�รพัฒน�สินค้�และบริก�รที่
• เยี่ยมลูกค้�โครงก�ร รับข้อเสนอแนะ
ม�พัฒน�สินค้�และบริก�ร
ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของลูกค้�
ในก�รลดบรรรจุภัณฑ์สินค้�เพื่อลด
• เฟซบุ๊ก
• สอบถ�มข้อมูลเกีย่ วกับสินค้�และบริก�ร ก�รเกิดของเสียในขัน้ ตอนติดตั้ง
• Blog สถ�ปนิก
• เยี่ยมเยือนลูกค้�เพื่อรับฟังปัญห�และ
ข้อเสนอแนะ

ชุมชน

• เยี่ยมเยียนชุมชน สำ�รวจคว�มต้องก�ร • ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของชุมชน
• โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพและสร้�งร�ยได้
หรือข้อคิดเห็นผ่�นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ • ผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กก�รดำ�เนินง�น ให้แก่โครงก�รสถ�นศึกษ�ต้นแบบ
• จัดเวทีรับฟังคว�มคิดเห็นของชุมชน
ของเอสซีจีตอ่ ชุมชน
ทวิภ�คีส�นพลังประช�รัฐ (Excellent
Model School) พัฒน�สินค้�ชุมชนต่�ง ๆ

• ทิศท�งธุรกิจและก�รปรับตัว
• คว�มมั่นคงก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�น
• สวัสดิก�รและค่�ตอบแทน

• โครงก�รพัฒน�คู่ธุรกิจอย่�งยั่งยืน
• ก�รพัฒน�ทักษะก�รขับรถอย่�ง
ปลอดภัยแก่คู่ธุรกิจ

• หน่วยง�นร�ชก�ร • จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงง�น
• ก�รเปิดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วนและโปร่งใส • นำ�ข้อเสนอแนะม�ปรับปรุงแนวท�ง
• ภ�คประช�สังคม • ให้ข้อมูลเรื่องก�รดำ�เนินง�นของ
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
• นักวิช�ก�ร
องค์กรผ่�นบทคว�ม สื่อ เวทีแลกเปลี่ยน
• ร่วมมือกับภ�ครัฐและภ�คเอกชน
คว�มคิดเห็น นิทรรศก�รง�นวิช�ก�ร
ในโครงก�รส�นพลังประช�รัฐ
ง�นสัมมน�ต่�ง ๆ
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การดูแลสังคมและชุมชน

คว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่�งรวดเร็วในโลกปัจจุบัน
ส่งผลกระทบกับชุมชนอย่�งหลีกเลีย่ งไม่ได้ บริษทั จึงมุง่ สร้�งสรรค์
โครงก�รเพือ่ สังคมทีส่ ง่ เสริมให้ชมุ ชนเกิดกระบวนก�รเรียนรูท้ ี่
ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง โดยใช้เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals-SDGs) และหลักก�ร
เศรษฐกิจพอเพียง ม�ปรับใช้ในก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือใน
ก�รแก้ปัญห�ร่วมกันอย่�งสร้�งสรรค์ เพื่อให้เกิดก�รปรับตัว
อย่�งเท่�ทันกับก�รเปลีย่ นแปลงของโลกได้ ซึง่ มีโครงก�รทีไ่ ด้
ดำ�เนินก�รม�แล้วดังนี้
1. โครงการต้นแบบส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1.1 โครงการสถานศ กึ ษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ
(Excellent Model School) จ�กนโยบ�ยในก�รยกระดับ
คุณภ�พวิช�ชีพอ�ชีวศึกษ�ที ่ได้จัดให้มีโครงก�รสถ�นศึกษ�
ต้นแบบทวิภ�คีส�นพลังประช�รัฐ (Excellent Model School)
โดยคว�มร่วมมือของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ชีวศึกษ�กับ
ภ�คเอกชนในก�รจัดห�สถ�นศึกษ�ที่มีคว�มพร้อมเข้�ร่วม
โครงก�ร วัตถุประสงค์เพื่อก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนเพื่อ
รองรั บ ภ�คอุ ต ส�หกรรม และพั ฒ น�ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ก�รเรียนก�รสอนอ�ชีวศึกษ� ให้สอดคล้องกับก�รเปลีย่ นแปลง
ท�งเทคโนโลยี และรองรับก�รขย�ยง�นในอน�คต โดยบริษทั
เริ่มรับนักศึกษ�จ�กวิทย�ลัยเทคนิคนครน�ยกจำ�นวน 14 คน
เข้�ร่วมโครงก�ร
1.2 โครงการแปลงสาธิตนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.โคกแย้
เทศบ�ลหินกองและ อบต.หนองไข่น้ำ� ซึ่งประช�กรส่วนใหญ่
ประกอบอ�ชีพเกษตรกรทำ�น� โครงก�รที่นิคมอุตส�หกรรม
หนองแค ได้ทำ�โครงก�รร่วมกับชุมชน ที่เน้นก�รทำ�ร่วมกับ
เกษตรกร ก�รส่งเสริมคว�มรูศ้ กึ ษ�ดูง�น และร่วมทดลองโดย
มีจุดมุ่งหม�ยให้เกษตรกรมีร�ยได้เพิ่มขึ้น ลดก�รใช้ส�รเคมี
และไม่กระทบกับวิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของเกษตรกร โครงก�รแปลง
ส�ธิตน�เปียกสลับแห้งแกล้งข้�วเกินขึ้นในปี 2559 ซึ่งเป็นปี
ที่ท�งรัฐบ�ลรณรงค์ให้ช�วน�งดปลูกข้�วเนื่องจ�กประสบภัย
แล้ง นิคมอุตส�หกรรมหนองแคจึงค้นห�วิธีก�รทำ�น�แบบ
ใช้น�ำ้ น้อย และหลังจ�กค้นคว้�ง�นทดลองต่�งๆ และประมวลแล้ว
ว่�เหม�ะสมกับพื้นที่และภูมิอ�ก�ศบริเวณจังหวัดสระบุรี คือ
ก�รทำ�น�แบบแกล้งข้�ว ในปี 2559 ได้จัดกลุ่มช�วน�ที่สนใจ
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ในก�รทำ�น�แบบใช้น้ำ�น้อยไปศึกษ�ดูง�นก�รทำ�น� ที่จังหวัด
ชัยน�ท นอกจ�กนี้นิคมอุตส�หกรรมหนองแค ได้ทดลอง
ทำ�น�แบบใช้น�ำ้ น้อยในทีด่ นิ ของนิคมฯ เป็นแปลงส�ธิตน�เปียก
สลับแห้งแกล้งข้�ว โดยใช้พื้นที่ประม�ณ 3 ไร่ และปลูกแบบ
ปลอดส�รพิษ เมือ่ ได้ผลผลิตแล้ว นำ�ไปมอบให้โครงก�รอ�ห�ร
กล�งวันโรงเรียนขน�ดเล็กในพื้นใกล้เคียงนิคมฯ ต่อไป

1.3 โครงการส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช หลากหลายเช่ น
ก�รปลูกถั่วเหลืองสลับกับก�รทำ�น� เพื่อปรับปรุงดิน และ
ส�ม�รถลดก�รใช้ส�รเคมี จ�กข้อมูลก�รผลิตนมถัว่ เหลืองใน
ประเทศไทย ถั่วเหลืองที่ใช้กว่� 98% ม�จ�กก�รนำ�เข้� ใน
ขณะที่ถั่วเหลืองที่ใช้ในก�รผลิตนมถั่วเหลืองส�ม�รถปลูกใน
ประเทศและมี คุ ณ ภ�พเที ย บเท่ � ถั่ ว ที่ นำ � เข้ � ม�คื อ พั น ธุ์
เชียงใหม่ 60 หลังจ�กนั้นท�งนิคมฯ ได้จัดอบรมแนวท�ง
ก�รเพิม่ ผลผลิต และลดก�รใช้ส�รเคมีในก�รปลูกถัว่ นำ�กลุม่
เกษตรกรที่สนใจร่วมทดลองทำ�แปลงส�ธิตไปศึกษ�ดูง�นวิธี
ก�รปลูกถัว่ เหลืองเพือ่ จำ�หน่�ยเป็นเมล็ดพันธุ์ ณ สหกรณ์นคิ ม
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วจิ ยั และเพ�ะพันธุพ์ ชื ไร่ จังหวัด

ลพบุรี และแปลงถั่วเหลืองฝักสด ณ จังหวัดอุทัยธ�นี โดยได้
ข้ อ สรุ ป ว่ � พั น ธุ์ ถั่ ว เหลื อ งที่ เ หม�ะสมกั บ สภ�พพื้ น ที่ แ ละ
ภูมิอ�ก�ศของจังหวัดสระบุรี คือ พันธุ์ลพบุรี 84 ท�งกลุ่ม
ก็พร้อมที่จะทดลองปลูกถั่วเหลืองหลังก�รทำ�น�ในช่วงเดือน
พฤศจิก�ยน 2560 และเก็บเกีย่ วในเดือนเมษ�ยน 2561 ผลผลิต
ทีไ่ ด้ทเี่ ป็นช่วงยังต้องปรับปรุงคุณภ�พเพือ่ ให้ใช้ในก�รผลิตนม
ท�งกลุ่มเกษตรกรจึงได้จำ�หน่�ยผลผลิตที่ได้ให้ร้�นอ�ห�ร
มังสวิรัติแปรรูปเป็นน้ำ�เต้�หู้และเต้�หู้ทอดแทน อย่�งไรก็ดี
จ�กโครงก�รครั้งนี้ทำ�ให้พบว่� ถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84 มี
คว�มเหม�ะสมที่จะแปรรูปเป็นอ�ห�รได้คุณภ�พดี และท�ง
นิ ค มอุ ต ส�หกรรมหนองแคได้ ส่ ง เสริ ม โดยห�หลั ก สู ต ร
ก�รแปรรูปถัว่ เหลืองเป็นเต้�หูญ้ ปี่ นุ่ เพือ่ เพิม่ มูลค่�ให้กบั สินค้�
ต่อไป
1.4 การทำาแปลงนาสาธิตปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ซึง่ เป็นข้�ว
พันธุท์ ม่ี คี �่ น้�ำ ต�ลต่�ำ เหม�ะกับผูเ้ ป็นเบ�หว�น โครงก�รนีเ้ ป็น
โครงก�รต่อเนื่องจ�กก�รที่นิคมอุตส�หกรรมหนองแคทดลอง
ปลูกแปลงส�ธิตน�เปียกสลับแห้งแกล้งข้�ว โดยยึดแนวคิด คือ
เพิม่ ร�ยได้ให้แก่ชมุ ชนเกษตรกรรอบนิคมอุตส�หกรรมหนองแค
ก�รเพิม่ มูลค่�ของข้�ว โดยก�รเลือกปลูกข้�วทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งก�รของ
ตล�ดและมีคณุ ค่�ท�งอ�ห�รสูง อัตร�ก�รเปลีย่ นเป็นน้�ำ ต�ลต่�ำ
จึงเลือก ข้�วพันธุ์ กข 43 โดยทดลองปลูกและเก็บเกีย่ ว เพือ่ นำ�
ผลผลิตม�ทดลองกับผูป้ ว่ ยเบ�หว�นในพืน้ ที่ เป็นก�รส่งเสริม
คุณภ�พชีวติ และสร้�งแนวท�งก�รทำ�เกษตรแบบใหม่ ทีใ่ ส่ใจ
สุขภ�พของทัง้ ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
1.5 โครงการผูกปิ่นโตข้าว อยู่ระหว่�งก�รเตรียมก�ร
ส่งเสริมให้ชุมชนมีร�ยได้เพิ่มขึ้น โดยให้กลุ่มเกษตรกรช�วน�
จับคู่กับโรงอ�ห�รของโรงง�น เพื่อให้เกษตรกรปลูกข้�วที่มี
คว�มใกล้เคียงกับข้�วที่ใช้ในโรงอ�ห�รของโรงง�นต่�ง ๆ ใน
นิ ค มฯ เป็ น ก�รสร้ � งตล�ดที่ แ น่ น อนให้ แ ก่ เ กษตรกร
ซึ่งโครงก�รนี้จะทำ�โครงก�รต้นแบบที่โรงอ�ห�รโรงง�นนิคม
หนองแค
1.6 โครงการโรงเรียนประชารัฐ บริษัทได้มีส่วนร่วม
สนับสนุนโรงเรียนประช�รัฐ โดยได้พ�คณะครู ผู้บริห�ร
โรงเรียนประช�รัฐในอำ�เภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไปเรียนรู้
ก�รจัดก�รศึกษ�ที่โรงเรียนสัตย�ไส จังหวัดลพบุรี โดยมี
ดร.อ�จอง ชุมส�ย ณ อยุธย� ให้ก�รต้อนรับและบรรย�ย
ให้คว�มรู้ ทัง้ นีเ้ ป็นโครงก�รทีบ่ ริษทั ขับเคลือ่ นในปีงบประม�ณ
2561 โดยสนับสนุนงบประม�ณ 250,000 บ�ท ทั้งนี้โรงเรียน
วัดห้วยทร�ยเป็นโรงเรียนต้นแบบพื้นที่โรงง�นหินกอง
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1.7 โครงก�รอบรมให้คว�มรู้ช�่ งปูกระเบื้องเซร�มิกให้
ทห�รโดยได้ จั ด อบรมคว�มรู้ ช่ � งปู ก ระเบื้ อ งเซร�มิ ก ให้
ทห�รเกณฑ์ที่จะพ้นประจำ�ก�ร โดยโครงก�รนี้มีก�รสร้�ง
คว�มร่ ว มมื อ กั บ ร�ชก�รทห�รจั ด อบรมคว�มรู้ ดั ง กล่ � ว
อย่�งต่อเนื่อง
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนโดยพนักงานมีส่วนร่วม
ด้วยคว�มเชื่อมั่นว่�สังคมที่น่�อยู่ย่อมประกอบด้วย
“คนเก่งและคนดี” ที่มีจิตสำ�นึกส�ธ�รณะมูลนิธิเอสซีจีจึง
เริ่มโครงก�ร “ปันโอก�ส ว�ดอน�คต” ขึ้นและดำ�เนิน
โครงก�รอย่�งต่อเนื่อง เน้นก�รมีส่วนร่วมของพนักง�นและ
องค์กรในก�รขับเคลื่อนโครงก�รจนประสบผลสำ�เร็จ เพื่อ
ยกระดับคุณภ�พชีวิตหรือเสริมสร้�งศักยภ�พด้�นต่�งๆ
ให้ กั บ สั ง คม เช่ น ก�รพั ฒ น�ชุ ม ชน ก�รสร้ � งอ�ชี พ
ก�รสนั บ สนุ น ก�รศึ ก ษ�ให้ กั บ เย�วชน โดยในปี 2561
พนั ก ง�นของบริษัท ได้ ริ เ ริ่ ม และทำ � โครงก�รปั น โอก�ส
ว�ดอน�คต ดังนี้
2.1 โครงการจาก โรงงานหนองแค 1
1) ปันห้องคอมพิวเตอร์ให้นอ้ งและชุมชน “เทคโนโลยี จะ
ช่วยนำาพาเด็กๆ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ได้”
เนื่ อ งจ�กห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องโรงเรี ย นบ้ � นป่ � เหมื อ ด
จังหวัดเชียงร�ย อยู่ในอ�ค�รที่ถูกสร้�งม�ตั้งแต่ปี 2504
ซึ่งมีอ�ยุกว่� 50 ปี มีสภ�พเก่�ทรุดโทรมส�ยไฟเปื่อย แม้ว่�
จะซ่ อ มแซมไปหล�ยครั้ ง แต่ ห้ อ งเรี ย นดั ง กล่ � วยั ง คง
ไม่ปลอดภัยต่อก�รใช้ง�น เพื่อนพนักง�นจิตอ�ส�จึงได้
เข้�ไปช่วยสร้�งห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้กับโรงเรียนทดแทน
ห้องคอมพิวเตอร์ในอ�ค�รหลังเก่� ซึ่งห้องคอมพิวเตอร์
ห้ อ งใหม่ นี้ จ ะเป็ น สถ�นที่ เ รี ย นรู้ ข องเด็ ก นั ก เรี ย นและ
เปิ ด โอก�สให้ ช �วบ้ � นในชุ ม ชนส�ม�รถเข้ � ม�ใช้ บ ริ ก �ร
เพื่อเป็นแหล่งคว�มรู้ได้อีกด้วย
2) ปันโรงอาหารเพื่อน้องและตลาดขายของให้ชุมชน
“โรงอาหารถูกสุขลักษณะ จะนำาพาน้องๆ ให้มสี ขุ ภาพแข็งแรง”
โรงอ�ห�รของโรงเรียนบ้�นหนองแวงในจังหวัดศรีสะเกษ
ไม่มพี น้ื ทีส่ �ำ หรับประกอบอ�ห�รอย่�งถูกสุขลักษณะห้องประกอบ
อ�ห�รเป็นห้องเดียวกับห้องเก็บของและเครื่องดนตรี ซึ่งไม่
ส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดได้ทั่วถึง บริเวณล้�งภ�ชนะประกอบ
อ�ห�รตัง้ อยูห่ น้�ห้องน้�ำ และไม่ส�ม�รถป้องกันสุนขั และไก่ม�
กินเศษอ�ห�รได้ เพื่อนพนักง�นจิตอ�ส� จึงได้ไปสร้�ง
โรงอ�ห�รใหม่ให้ได้ม�ตรฐ�นแก่นักเรียน ซึ่งโรงอ�ห�รใหม่นี้
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จะส�ม�รถรองรับนักเรียนได้อย่�งเพียงพอ อีกทั้งยังเปิดพื้นที่
บ�งส่วนเพื่อรองรับช�วบ้�นในชุมชนเข้�ม�เปิดร้�นเพื่อห�
ร�ยได้เสริมและเป็นก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมระหว่�งโรงเรียน
และชุมชนได้อีกหนึ่งท�งด้วย
3) ปรับปรุงอาคารอนุบาลโรงเรียน “นักเรียนปลอดภัย
คือ ความสบายใจของครูและผูป้ กครอง” โรงเรียนบ้�นคลองห้�
(ร�ษฎร์บำ�รุง) ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่
ข�ดแคลนงบประม�ณซ่อมแซมอ�ค�ร ซึ่งปัจจุบันอ�ค�ร
อ�ค�รเรียนมีหล�ยจุดที่เสียห�ย บ�งจุดเสี่ยงต่อก�รเกิด
อุบัติเหตุภ�ยในโรงเรียนได้ เพื่อนพนักง�นจิตอ�ส�ได้เข้�ไป
ช่วยบูรณะซ่อมแซมส่วนต่�งๆ ของโรงเรียนให้มคี ว�มปลอดภัย
ทำ�ให้นักเรียนบ้�นคลองห้� (ร�ษฎร์บำ�รุง) ส�ม�รถใช้อ�ค�ร
ได้อย่�งสะดวกและมั่นใจม�กขึ้น ด้�นผู้ปกครองของนักเรียน
ก็ รู้ สึ ก สบ�ยใจขึ้ น หลั ง จ�กอ�ค�รได้ รั บ ก�รซ่ อ มแซมให้ มี
สภ�พเรียบร้อย ปลอดภัยต่อก�รใช้ง�น
4) ร่วมมือร่วมใจทำาฝ้าวัดในถิ่นทุรกันดาร “ซ่อมแซม
ศาสนสถาน เพิ่มความปลอดภัยสร้างความสบายใจให้ทุก
คนในชุมชน” วัดหนองน�งเก่� เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนใน
หมู่บ้�นหนองน�งเก่� ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่�งไกลคว�มเจริญ
ต้องก�รซ่อมแซมฝ้�ติดผนังเพือ่ ป้องกันสัตว์ต�่ งๆ เข้�ม�รบกวน
และสร้�งคว�มสกปรกภ�ยในศ�ล�วัด แต่ยังข�ดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อนพนักง�นจิตอ�ส� ได้เข้�ไปช่วยซ่อมแซม
ฝ้�ผนังของศ�ล�ให้มีสภ�พเหมือนใหม่ เพื่อป้องกันสัตว์และ
เพื่อคว�มสะอ�ดเรียบร้อย นอกจ�กนี้ยังช่วยปรับปรุงพื้นที่วัด
ให้สวยง�ม เพื่อให้วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
บ้�นหนองน�งเก่�แห่งนี้ อยู่คู่คนในชุมชนต่อไป
5) จอดปลอดภัย เพือ่ รักษา “สร้างโรงจอดรถ ลดความเสีย่ ง
ของการเกิดอุบตั เิ หตุ” โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ ตำ�บลด่�น
อำ�เภอร�ษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีช�วบ้�นจ�ก 13 หมู่บ้�น
เข้�ม�รับก�รรักษ� ข�ดแคลนโรงจอดรถ ทำ�ให้ผมู้ �รับบริก�ร
ต้องจอดรถริมถนน เสี่ยงต่อก�รเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนพนักง�น
จิตอ�ส� ได้เข้�ไปช่วยปรับปรุงอ�ค�รจอดรถหลังเก่�ให้
ส�ม�รถใช้ง�นเป็นที่จอดรถของโรงพย�บ�ลได้ ทำ�ให้ผู้ที่ม�
ใช้บริก�รที่โรงพย�บ�ลมีคว�มปลอดภัยม�กขึ้น
6) ปรับปรุงเรือนพยาบาล “การได้รับการรักษาอย่าง
มีมาตรฐาน นำาพามาซึ่งโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชาวบ้ า น” โรงเรี ย นบ้ � นน�ลิ ง เป็ น โรงเรี ย นขย�ยโอก�ส
ท�งก�รศึกษ�ไม่มีงบประม�ณเพียงพอต่อก�รซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงโรงเรียน ส่วนที่ต้องได้รับก�รปรับปรุงม�กที่สุด คือ
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ห้องพย�บ�ล ซึ่งมีขน�ดคับแคบ ไม่เพียงพอต่อก�รให้
บริ ก �รเด็ ก นั ก เรี ย นย�มเจ็ บ ป่ ว ยและอ�ก�ศภ�ยในห้ อ ง
ไม่ถ่�ยเท รวมถึงชุดปฐมพย�บ�ลและอุปกรณ์ต่�งๆ ที่
จำ�เป็นก็ไม่เพียงพอสำ�หรับก�รใช้ง�น เพื่อนพนักง�นจิต
อ�ส� ได้ไปช่วยปรับปรุงห้องพย�บ�ลให้ได้ม�ตรฐ�นและ
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นมี พื้ น ที่
สำ�หรับปฐมพย�บ�ล อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลด้�นสุขภ�พ
ที่สำ�คัญ ให้กับทุกคนในโรงเรียนส�ม�รถรับคว�มรู้เกี่ยวกับ
ปัญห�สุขอน�มัยหรือโรคต่�งๆ ได้อีกด้วย
2.2 โครงการจาก โรงงานหินกอง
1) หลังคานีเ้ พือ่ น้อง “อิม่ ท้อง อิม่ ใจ ด้วยหลังคาใหม่ให้
โรงอาหาร” โรงเรียนบ้�นโคกกลอยก่อตัง้ เมือ่ ปี 2503 เป็นโรงเรียน
ทีต่ ง้ั อยูห่ �่ งไกลคว�มเจริญและเป็นหนึง่ ในโรงเรียนขย�ยโอก�ส
ในตำ�บลเข�คอก อำ�เภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ ท�งโรงเรียน
มีโครงก�รอ�ห�รกล�งวันให้เด็กนักเรียนท�นแต่ตดิ ปัญห�สำ�คัญ
คือโรงอ�ห�รของโรงเรียนนัน้ มีสภ�พทรุดโทรม มีรรู ว่ั บนหลังค�
ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถใช้โรงอ�ห�รได้เมื่อฝนตก อีกทั้งโครงสร้�ง
อ�ค�รก็เริ่มไม่แข็งแรงแล้วเช่นกัน เพื่อนพนักง�นจิตอ�ส�
ได้เข้�ไปช่วยเปลีย่ นหลังค�ให้กบั โรงเรียนบ้�นโคกกลอยทำ�ให้
สถ�นศึกษ�แห่งนีน้ อกจ�กนักเรียนจะส�ม�รถรับประท�นอ�ห�ร
ได้อย่�งสะดวกยิง่ ขึน้ แล้วยังเป็นก�รก่อให้เกิดคว�มสัมพันธ์ทด่ี ี
ระหว่�งชุมชนกับโรงเรียน เนื่องจ�กก่อนหน้�จะมีโครงก�รนี้
โรงเรียนและช�วบ้�นไม่มีกิจกรรมร่วมกันม�กนัก แต่ก�รได้
ช่วยเหลือร่วมมือกัน ส่งผลให้คว�มสัมพันธ์ของช�วบ้�นและ
โรงเรียนแข็งแรงยิง่ ขึน้
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2) สนามเด็กเล่น เพือ่ น้องหนู “สนามเด็กเล่น สร้างสรรค์
จินตนาการ” โรงเรียนวัดสัตตศิล�อ�สน์คือโรงเรียนหนึ่งที่ให้
คว�มสำ�คัญต่อประโยชน์ของสน�มเด็กเล่นซึ่งจะเป็นส่วนที่
ทำ�ให้เด็กๆ ได้รับก�รกระตุ้นพัฒน�ก�รร่�งก�ย สมอง
กล้�มเนือ้ อ�รมณ์และจิตใจรวมไปถึงก�รเรียนรูก้ �รเข้�สังคม
อย่�งมีระเบียบวินัยและก�รแบ่งปันซึ่งกันและกันระหว่�งเล่น
ด้วย เพือ่ นพนักง�นจิตอ�ส� จึงเข้�ไปช่วยสร้�งสน�มเด็กเล่น
ให้น้องๆ ที่โรงเรียนวัดสัตตศิล�อ�สน์โดยจะทำ�ให้เป็นสถ�น
ทีซ่ งึ่ นักเรียนส�ม�รถใช้รว่ มกันได้ทกุ เพศทุกวัย ด้วยวัสดุทแี่ ข็ง
แรงปลอดภัย และคัดเลือกเครื่องเล่นที่ช่วยเสริมสร้�งทักษะ
ก�รเรียนรู้ให้กับเด็กๆ อย่�งเหม�ะสม
3) น้ำาดื่มสุขภาพเพื่อชุมชน “ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความ
สุขให้กับทุกคน” ที่ชุมชนหมู่ 3 ตำ�บลหัวปลวก อำ�เภอเส�ไห้
จังหวัดสระบุรี ได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กก�รข�ดแคลนน้ำ�ดื่ม
เนื่องจ�กน้ำ�ที่ได้จ�กก�รรองน้ำ�ฝนไม่สะอ�ดเพียงพอต่อ
ก�รใช้บริโภค เพื่อนพนักง�นจิตอ�ส� จึงได้เข้�ไปช่วย
ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำ�ดื่มระบบน�โน เป็นเครื่องผลิตน้ำ�ดื่มที่
ดู แ ลง่ � ยไม่ ซั บ ซ้ อ น เป็ น ก�รลดภ�ระร�ยจ่ � ยของคนใน
หมู่บ้�นและทำ�ให้คุณภ�พชีวิตของทุกคนในหมู่บ้�นดีขึ้น
จ�กก�รดื่มน้ำ�สะอ�ด
4) ปรับปรุงห้องเรียนน้องอนุบาล “เพิม่ ความปลอดภัย
จิตใจนักเรียนเบิกบาน” โรงเรียนวัดห้วยขมิน้ ตำ�บลห้วยขมิน้
อำ�เภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ต้องก�รปรับปรุงห้องเรียน
เนือ่ งจ�กอ�ค�รเรียน มีหล�ยส่วนทีช่ �ำ รุดเสียห�ย เพือ่ นพนักง�น
จิตอ�ส� ได้เข้�ไปช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงอ�ค�รเรียนใน

ส่วนต่�งๆ ซึง่ นอกจ�กจะทำ�ให้โรงเรียนมีหอ้ งเรียนทีส่ วยง�มแล้ว
ยังช่วยให้หอ้ งเรียนมีคว�มปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ช่วยสร้�ง
คุณภ�พชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั ทุกคนในโรงเรียน
5) โต๊ะกินข้าวให้น้อง “ช่วยน้องให้ทานอาหารได้อย่าง
สะดวกสบาย” โรงเรียนบ้�นแตงหม้อ อยู่ในพื้นที่ห่�งไกลจ�ก
ตัวเมือง เป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่มีอ�ค�รไม่กี่หลัง หนึ่งในนั้นมี
อ�ค�รหลังค�โดมสำ�หรับให้นกั เรียนรับประท�นอ�ห�รกล�งวัน
เพื่อจัดก�รรับประท�นของน้องๆ ให้ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัยจ�กแดดฝน แต่พื้นที่ดังกล่�วยังข�ดโต๊ะและเก้�อี้
สำ�หรับนั่งรับประท�น จึงเป็นที่ม�ของโครงก�รโต๊ะกินข้�วให้
น้อง นอกจ�กน้องๆ จะได้ใช้ประโยชน์จ�กโต๊ะ เก้�อี้ ใน
ก�รรั บ ประท�นอ�ห�รแล้ ว เวล�โรงเรี ย นปรั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ
จัดกิจกรรม สถ�นที่และโต๊ะเก้�อี้ในอ�ค�รนี้ ก็ส�ม�รถเป็น
พื้นที่อเนกประสงค์ได้ อีกทั้งเมื่อเวล�ผู้ปกครองม�รอรับ
บุตรหล�นจะได้ใช้เป็นพื้นที่นั่งพักได้อีกด้วย

2.3 โครงการจาก โรงงานนิคมหนองแค
1) โรงเรือนผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ โรงเรียนวัดบ้านพริก
“ความรู้ ปุย๋ หมัก สร้างอาชีพ สร้างอนาคต” โรงเรียนวัดบ้�นพริก
จังหวัดนครน�ยก มีต้นหูกว�งที่ใบร่วงเยอะ โรงเรียนจึงได้ทำ�
โครงก�รปุย๋ หมักชีวภ�พจ�กใบไม้ภ�ยในโรงเรียนเพือ่ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและต้องก�รเสริมทักษะ
ด้�นก�รทำ�ปุ๋ยโดยใช้วัตถุดิบจ�กธรรมช�ติให้แก่นักเรียน
ประโยชน์จ�กโครงก�รนีค้ อื จะช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ�่ ยในก�รซือ้
ส�รเคมี อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นให้ ใ ช้ เ วล�ว่ � ง
ให้เป็นประโยชน์ เพือ่ นพนักง�นจิตอ�ส�ได้รว่ มมือกันลงพืน้ ที่
ต่ อ ยอดโครงก�รปุ๋ ย หมั ก ชี ว ภ�พให้ เ กิ ด เป็ น โรงเรื อ นผสม
ปุ๋ยหมักธรรมช�ติขึ้น ทำ�ให้นักเรียนมีสถ�นที่ทำ�ปุ๋ยหมักได้
สะดวกขึ้น ส�ม�รถต่อยอดไปสู่ก�รสร้�งร�ยได้ของนักเรียน
จ�กก�รจำ�หน่�ยปุ๋ยหมักและก�รนำ�คว�มรู้ไปใช้ประกอบ
อ�ชีพได้ในอน�คต
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2) อาคารสร้างสุข “อาคารเรียนมัน่ คงปลอดภัย ต่อเติม
พลังใจให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้” โรงเรียนบ้�นบ�งปู อำ�เภอ
ส�มร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ แห่งนีม้ ขี น�ดเล็กตัง้ อยู่
ในชนบท อ�ค�รเรียนขน�ด 4 ห้องเรียน มีสภ�พทรุดโทรม
ไม่ได้รับก�รซ่อมแซม ทำ�ให้ข�ดคว�มปลอดภัยเสี่ยงต่อ
ก�รเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยแก่คุณครูและ
นั ก เรี ย นเพื่ อ นพนั ก ง�นจิ ต อ�ส� ได้ ดำ � เนิ น ก�รจั ด สร้ � ง
อ�ค�รเรียน ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนและห้องสมุด เพื่อใช้
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ สำ � คั ญ ของเด็ ก นั ก เรี ย น ซึ่ ง เด็ ก ๆ ใน
โรงเรียนคืออน�คตและเป็นกำ�ลังหลักที่สำ�คัญของก�รบริห�ร
และพัฒน�ประเทศช�ติ ก�รได้ช่วยเหลือให้พวกเข�ให้ได้
เรียนในอ�ค�รเรียนที่แข็งแรงปลอดภัยเท่�กับได้ให้อน�คต
ท�งก�รศึกษ�ที่มั่งคงต่อพวกเข�ไปด้วย
3) ห้องน้าำ พิพธิ ภัณฑ์วถิ ชี มุ ชนบ้านคันลำา “สุขา พาสุขใจ”
หมู่บ้�นคันลำ�เป็นหมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งแต่
ปี 2558 คนในชุมชนได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนบ้�น
คั น ลำ � ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ก�รท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน ในปี 2560
มีนักท่องเที่ยวเข้�ม�เยี่ยมชมเป็นจำ�นวนม�กซึ่งเป็นผลดีต่อ
ชุมชนและช�วบ้�น แต่ที่พิพิธภัณฑ์มีจำ�นวนห้องน้ำ�น้อย
จำ�นวนเพียง 1 ห้อง ใช้ร่วมกันทั้งช�ยและหญิง ไม่เพียงพอ
ต่ อ ผู้ เข้�ม�เยี่ยมชม เพื่อนพนักง�นจิตอ�ส�จึงได้ไปช่วย
สร้�งห้องน้ำ�แบ่งช�ยและหญิง เพื่อคว�มสะดวกปลอดภัย
แก่ผมู้ �เยีย่ มชม

3.2 สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการปรับปรุงห้องน้ำา
เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน เช่น โครงก�รปรับปรุง
ห้องน้ำ�ของสำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัดสระบุรี โครงก�ร
ปรับปรุงภ�ยในเรือนรับรองในอุทย�นแห่งช�ติน�้ำ ตกส�มหลัน่
โครงก�รปรับปรุงห้องน้ำ�ของสำ�นักง�นที่ดินจังหวัดสระบุรี
3.3 โครงการสร้างบ้านให้เลียงผา คืนผืนป่าให้แผ่นดิน
เป็นอีกหนึง่ โครงก�รทีท่ �งบริษทั ให้คว�มร่วมมือกับสำ�นักบริห�ร
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ท่ี 1 ส�ข�สระบุรี เป็นก�รจัดสร้�งแหล่งน้�ำ ให้เลียงผ�
และสั ต ว์ ป่� โดยใช้ ร ะบบก�รสู บ น้ำ� บ�ด�ลโดยพลั ง ง�น
แสงอ�ทิตย์ซึ่งเป็นพลังง�นสะอ�ด จัดทำ�บ่อกักเก็บน้ำ�ปูด้วย
วัสดุกันซึม ทำ�ให้มีน้ำ�กักเก็บไว้ซึ่งเป็นก�รสำ�รองแหล่งน้ำ�
ให้สัตว์ป่�ในฤดูแล้ง
3.4 มอบทุนให้นักเรียนในชุมชน ตัวแทนคณะจัดก�ร
ของบริษทั มอบทุนเรียนดี แต่ข�ดแคลนทุนทรัพย์ ให้นกั เรียน
โรงเรียนต่�งๆ รอบโรงง�น รวมงบประม�ณ 300,000 บ�ท
โดยพิธมี อบทุนก�รศึกษ� ณ ห้องประชุมโรงง�นสย�มซ�นิท�รีแวร์
เมื่อวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2561 โดยมีน�ยเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสระบุรี ม�เป็นประธ�นมอบทุนเรียนดี
คอตโต้
3.5 โครงการประชาคมชุมชน บริษัทได้จัดโครงก�รเวที
รับฟังคว�มคิดเห็นผลกระทบสิง่ แวดล้อมต่อชุมชนรอบโรงง�น
หินกอง โดยมีพลังง�นจังหวัดสระบุรี รวมรับฟังและให้ข้อมูล
กับชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่�งเดือนตุล�คม 2561 โดยชุมชน
เห็นชอบให้บริษัทติดตั้งแผงโซล่�เซลล์จ�กแสงอ�ทิตย์เพื่อ
3. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ก�รประหยัดพลังง�น
3.1 โครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยานปันรัก สูโ่ รงเรียน
3.6 การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ร่ ว มกั บ สำ � นั ก ง�น
ขาดแคลน โดยร่ ว มกั บ สภ�อุ ต ส�หกรรมจั ง หวั ด สระบุ รี ส�ธ�รณสุขจังหวัดสระบุรี ให้คว�มรู้ในก�รจัดก�รสุขภ�พ
สนับสนุนรถจักรย�นเพื่อให้นักเรียนที่ข�ดแคลนจักรย�น ผู้สูงอ�ยุในชุมชนรอบโรงง�น
ยืมใช้ปั่นไปโรงเรียน ในง�นนี้ท�งบริษัทได้ร่วมสนับสนุนผ่�น
ส�ยง�นกิจก�รเพือ่ สังคมของสภ�อุตส�หกรรมเนือ่ งในโอก�ส
ครบรอบ 50 ปี สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
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13

การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2561
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำาคัญที่ช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ยิง่ ธุรกิจสามารถระบุความเสีย่ งได้ลว่ งหน้ามากเท่าไหร่ ยิง่ ช่วย
ลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการดำาเนิน
ธุรกิจได้มากขึน้ นอกจากนีก้ ารบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ถือเป็นส่วนประกอบสำาคัญในการตัดสินใจลงทุน การสร้าง
นวัตกรรมและมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อีกทัง้ ยังช่วยให้บริษทั สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน

ให้เห็นผลจริง และการติดตามผลโดยกำาหนด Risk Warning
Signal หรือ Red Flags เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกินกว่า
ระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการ
กำาหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล
คณะจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีคณะจัดการความเสี่ยงทำาหน้าที่กำากับดูแลให้
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำาหนดโครงสร้าง
กลยุทธ์ทเ่ี ชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษทั
รวมทั้งกำาหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุม
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทีส่ าำ คัญ คือ การผนวกการบริหารความเสีย่ งเข้าเป็นส่วนหนึง่
ของการปฏิบตั งิ านจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) คณะจัดการ
ความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส บริษทั มีคณะทำางานบริหารและ
จัดการความเสี่ยงเป็นผู้นำากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม
แนวโน้มสถานการณ์สำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ประเมินผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงดำาเนินการหา
มาตรการลดความเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

กรอบการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ได้พฒั นากรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
(Enterprise Risk Management Framework) ให้ทนั สมัยและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหาร
ความเสีย่ งของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่โดยอ้อม มีการอบรม สือ่ สารให้
พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายได้รบั ทราบและนำาไปปฏิบตั ิ เพือ่
นำาไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ตลอดห่วงโซ่คณุ ค่า (Value Chain)
และก่ อ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management Culture) อีกทัง้ มีการกำาหนดวัตถุประสงค์และ
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ให้ชดั เจนเพือ่
ให้การบริหารความเสีย่ งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำาเสนอ
ผลการบริหารความเสีย่ งในรูปแบบ Risk Dashboard แสดง หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ความเสีย่ งสูงความเสีย่ งปานกลางความเสีย่ งต่าำ พร้อมแนวทาง
หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าทีต่ รวจสอบ ประเมิน
แก้ไขต่อคณะจัดการความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และ และให้คำาแนะนำาถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
คณะกรรมการบริษทั
ระบบการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจ
สอบภายในซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทัง้ กระตุน้ ให้บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นสากล
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำาหนดนโยบาย กำากับดูแล สามารถบ่งชีถ้ งึ ความเสีย่ งสำาคัญ มีดชั นีชวี้ ดั ทีเ่ หมาะสม มีการ
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ กำาหนดสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และจัดการ
ประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่ในการ ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมิน
สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีม้ กี ารสือ่ สารความคิดเห็น
ทุกด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตาม ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบกลั บ มายั ง
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการบริหาร คณะจัดการความเสีย่ งและผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นประจำา เพือ่ พัฒนา
ความเสี่ยงอย่างอิสระ โดยให้ความสำาคัญกับการนำาไปปฏิบัติ และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้ดยี ง่ิ ขึน้
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
เอสซีจี (SCG Risk Universe) ซึง่ ครอบคลุมทุกความเสีย่ งทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน โดยจัดหมวดหมูใ่ ห้สะดวกต่อ
การทำาความเข้าใจและนำาไปปฏิบตั ิ ซึง่ แบ่งความเสีย่ งออกเป็น
8 ประเภท ได้แก่

นอกจากนี้บริษัทได้นาำ Risk Universe ทั้ง 8 ประเภท มา
ปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน (Investment
Project Risk) และการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic
Risk) เพือ่ ใช้ในการจัดทำาและปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง
(Medium-Tem Plan) และแผนงานประจำาปี (Annual Plan)
ให้สอดคล้องและทันต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียงและทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ความเสี่ยงด้าน
เหตุการณ์รุนแรง

ความเสี่ยงด้าน
ต้นทุนการผลิต

ความเสี่ยงด้าน
การดำาเนินงาน

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน

ความเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ

2. การประเมิน
ความเสี่ยง
และโอกาส

3. การกำาหนด
มาตรการจัดการ
และแก้ไข

วิธีการประเมินความเสี่ยง
1. การระบุ
ความเสี่ยง และ
โอกาสในการ
ดำาเนินธุรกิจ

บริษทั ประเมินความเสีย่ งทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้
องค์กร (Common Risk Metrics) โดย Risk Owner จะใช้
เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือทางสถิติ เช่น Scenario
Analysis, Correlation Analysis, Benchmarking ในการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ผลกระทบ
ของความเสี่ยง (Severity) และความสามารถในการจัดการ
ความเสีย่ ง (Manageability) และเปรียบเทียบผลการประเมิน
กับระดับความเสี่ยงที่กาำ หนด (Risk Limit) ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ( Risk Appetite)หาก Risk Owner
พบว่าระดับความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่าระดับ
ความเสีย่ งทีก่ าำ หนด จะต้องกำาหนดมาตรการจัดการและแก้ไข
และรายงานให้คณะจัดการความเสีย่ งทราบจนกว่าความเสีย่ ง
จะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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4. การรายงานและ
เฝ้าติดตาม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำาคัญต่อความสำาเร็จของการ
บริหารความเสีย่ งนอกเหนือจากการมีเครือ่ งมือและมาตรฐาน
ในการบริหารความเสีย่ งทีด่ ี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจ
กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งไม่ ต รงกั น หรื อ เข้ า ใจระดั บ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบ
ความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท อาจทำาให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้น
บริษัทจึงได้กำาหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้
• รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยง
เป็นสิ่งสำาคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบ
ในการบริหารความเสี่ยง (Role Model)

• พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้าง
มูลค่าให้แก่บริษทั ได้ โดยกำาหนดให้มกี ารติดตามความคืบหน้า
และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
• สร้างวิธีการนำาไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดย
กำาหนดให้มีคณะทำางานบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็น
ผูด้ แู ลงานบริหารความเสีย่ ง มีการใช้ภาษาความเสีย่ งทีต่ รงกัน
(Common Language) มีการกำาหนดระดับความเสี่ยง
ที่ย อมรั บ ได้ (Risk Appetite) และมี ร ะบบการประเมิ น
ความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
• กำาหนดบทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูร้ บั ผิดชอบ
ความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
• สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่าน
การประชุม สัมภาษณ์ ขอความเห็นเป็นระยะๆ
• มีระบบการบริหารความเสีย่ งในการขออนุมตั โิ ครงการ
ลงทุน การทำาแผนธุรกิจประจำาปี และการทำาแผนกลยุทธ์
ในระยะปานกลาง
• กำาหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก
ของบริษัท
• กำาหนดให้การบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ในหลักสูตร
การฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
ความเสีย่ งหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ งของบริษทั
มีดังนี้
1. ความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย สุ ข ภาพ และ
สิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างยิ่งจึงเน้นการสร้าง
จิตสำานึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานและคูธ่ รุ กิจ (Think
Safe Work Safe) ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการที่จะลดการ
บาดเจ็บจากการทำางาน ซึ่งถือเป็นพันธกิจสำาคัญที่ต้องดำาเนิน
การป้องกันและลดความสูญเสีย โดยมีการชี้บ่งและประเมิน
ความเสีย่ งในทุกกิจกรรมเพือ่ หามาตรการควบคุมและใช้ระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
โดยอ้อม (SCG Safety Framework) เป็นแนวปฏิบัติโดย
มุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการและเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ยกระดับความปลอดภัยให้สงู ขึน้ มีการตรวจ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการดำ า เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย
(Safety Performance Assessment Program: SPAP)
พร้อมทัง้ ประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) ซึ่ง

เป็นกฎความปลอดภัยที่ละเลยไม่ได้ ส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็น
ผู้นำาและเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัย (Management
Leadership) ให้พนักงานสามารถรับรู้ว่าผู้บริหารห่วงใย
(Care) และให้ความสำาคัญเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนสังเกตการทำางานเพื่อความปลอดภัย
(Safety Observation) เพื่อสร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรม
การทำางานที่มีความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร (Total Safety
Culture)
2. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ภายนอกและภายใน เช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริต
คอร์รปั ชัน จรรยาบรรณบริษทั และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับชือ่ เสียง
และภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยกฎหมาย นโยบาย
รัฐบาลนัน้ มีโอกาสเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบตั ติ าม
หรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
บริษทั เกิดการลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้
บริษทั มีคณะกรรมการกลัน่ กรองกฎหมายและคณะทำางานย่อย
ในด้านต่างๆ เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบจากการออกกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
อย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง
บริษัทได้พัฒนากรอบการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance Framework) อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดการกำากับ
ดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการ
ปฏิบัติตลอดจนถึงกระบวนการติดตามตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี
3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate
Technology Office ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่โดยอ้อมในการดูแล
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เพื่อป้องกันการละเมิด
และการถูกละเมิด
4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติรวมทัง้ ภัยพิบตั ทิ เี่ กิดจากมนุษย์มี
โอกาสเกิ ด และมี แ นวโน้ ม ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้างความเสียหายต่อ
ชีวติ และทรัพย์สนิ และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของ
ห่วงโซ่อุปทานและการดำาเนินธุรกิจได้ บริษัทให้ความสำาคัญ
กับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการประเมิน
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติในด้านต่างๆ ติดตามและเฝ้าระวัง
การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ จ ากภาครั ฐ
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และองค์กรต่างๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business
Continuity Management (BCM) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดย
อ้อม และ BCM ของกลุ่มธุรกิจทำาหน้าที่ในการติดตามและ
ประมวลผล สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
และแจ้งเตือนไปยังพนักงานและบริษทั ทีอ่ าจจะได้รบั ผลกระทบ
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการรองรั บ สถานการณ์ และมี
การซักซ้อมแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุ เฉิน และทำาการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามแผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
(Business Continuity Plan: BCP)
5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
จากการควบบริษทั ส่งผลให้เกิดคุณประโยชน์ดา้ นต้นทุน
จากการวางแผนผลิตสินค้า ณ โรงงานที่มีต้นทุนต่ำา (Product
Allocation) ในส่วนของความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ บริษัท
ได้บริหารจัดการ เรื่องการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนไป
พร้อมๆ กับการปรับปรุงสูตรการผลิตให้เหมาะสมกับแหล่ง
วัตถุดบิ อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ
ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงหลักในกระบวนการผลิต มีแนวโน้มสูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำาและดำาเนินการตามแผนงานเพื่อลด
การใช้พลังงานอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ศึกษาโอกาสและดำาเนินการ
ในการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบด้านต้นทุนจาก
ราคาพลังงาน
6. ความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน
บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงสำาหรับกระบวนการ
ต่างๆ ในการดำาเนินงาน และใช้เครื่องมือในการปรับปรุงงาน
เช่น Total Quality Management (TQM) และ Total
Productive Maintenance (TPM) เข้ามาช่วยในการบริหาร
การผลิต เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในกระบวนการ อาทิ
ความเสี่ ย งจากการหยุ ด ชะงั ก ของเครื่ อ งจั ก รบริ ษั ท ให้
ความสำาคัญโดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดูแล
เครือ่ งจักรด้วยตนเอง มีการซ่อมบำารุงอย่างเป็นระบบ มีการจัด
อบรมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานอย่างสม่ำาเสมอ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการแก้ ไ ขและป้ อ งกั น ปั ญ หาได้
อย่างรวดเร็ว ในการที่จะลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิผล
นอกจากนีบ้ ริษทั ได้มนี โยบายทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือในการบริหารงาน
ที่เรียกว่า Integrated Business Excellence (IBE) มาใช้
เป็นหลักการและวัฒนธรรมในการทำางานของพนักงานใน
บริ ษั ท เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ผลการดำ า เนิ น งาน อี ก ทั้ ง บริ ษั ท มี
การดำาเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan: BCP) และมีการทบทวนแผน BCP เป็น
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ประจำา ซึ่งจะทำาให้สามารถกลับมาดำาเนินการตามปกติได้
อย่างรวดเร็ว
7. ความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดตามสัญญาของคูส่ ญั ญา บริษทั ไม่มกี ารถือหรือ
ออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็ง
กำาไรหรือการค้า
7.1 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็น
สาระสำาคัญ
7.2 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
บริษทั มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนี้
การค้า อย่างไรก็ตามบริษทั มีนโยบายการให้สนิ เชือ่ ทีร่ ะมัดระวัง
และขายสินค้าให้แก่ลกู ค้าทีไ่ ด้มกี ารอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ แล้วว่ามี
ฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชำาระหนีไ้ ด้ รวมทัง้
บริษทั ได้ทาำ ประกันภัยสินเชือ่ ทางการค้า ดังนัน้ บริษทั จึงไม่คาด
ว่าจะได้รบั ความเสียหายจากการเก็บหนีเ้ หล่านี้
8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
บริษทั เป็นผูผ้ ลิตกระเบือ้ งเซรามิกปูพนื้ และบุผนัง มีฐาน
การผลิตและกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประสบกับ
สถานการณ์การชะลอตัวของกำาลังซื้อในประเทศต่อเนื่องใน
หลายปีทผ่ี า่ นมาจากทัง้ ปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ ราคาพืชผล
เกษตรหลายรายการตกต่ำ า หรื อ สาเหตุ ภ ายนอก ได้ แ ก่
การชะลอตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับ
การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะจากกระเบือ้ งนำาเข้าทัง้ จากยุโรป
จีนและอินเดีย บริษัทตระหนักในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว และ
ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้จึง
1) มุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้แก่
กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ตลาดกำาลังเติบโตและตราสินค้า
ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย
2) มุ่งพัฒนาออกแบบสินค้าใหม่ให้หลากหลายมากขึ้น
ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม เสริมด้วยบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น
3) มุ่งปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำาเนินการต่างๆ ข้างต้นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แข่งขันได้ และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้บริษัท
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

การควบคุมภายใน

บริษทั กำาหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นาำ ตลาด มุ่งดำาเนิน
ธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้
ทุกชุมชนที่เข้าไปดำาเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า
พนั ก งานและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ภายใต้ คุ ณ ภาพ
การบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาล
ที่ ดี และมี ม าตรฐานด้ า นความปลอดภั ย สู ง อี ก ทั้ ง มุ่ ง
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้า
และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพจากกระบวนการดำ า เนิ น งาน
การพั ฒ นาเทคโนโลยี และการสร้า งสรรค์น วัต กรรมที่ มี
ความเป็นเลิศ ฝ่ายจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำา
ได้นั้นต้องมีระบบการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การกำากั บดู แ ลการปฏิ บั ติ งานและการควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายการกำากับ
ดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดย
อ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้
• การกำากับดูแล อ้ า งอิ ง Organization for
Economic Co-operation and
Development (OECD) /
สำ า นั ก งานคณะกรรมการกำ า กั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ก.ล.ต.)/ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย (SET)/ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การบริหาร อ้างอิง COSO Enterprise Risk
ความเสี่ยง Management/ ISO 31000
• การกำากับดูแล อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่
การปฏิบัติงาน เกี่ยวข้อง/ ISO 19600
• การควบคุม อ้างอิง COSO Internal Control
ภายใน
Framework 2013/COBIT5
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่าย
จัดการกำาหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตาม
กรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee
of Sponsoring Organization of Tradeway Commission)
โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าทีป่ ระเมินความพอเพียง
ของระบบการควบคุมภายในและรายงานต่อฝ่ายจัดการ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิผลต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระ
สำาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำากับดูแลต่อจากคณะกรรมการ
บริษทั ได้สง่ เสริมให้มกี ารพัฒนาเครือ่ งมือต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ สร้างระบบงาน
เชิงป้องกันในการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้
1. Proactive and Preventive System
ปัจจัยสำาคัญทีท่ าำ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยูไ่ ด้อย่าง
ยัง่ ยืน คือ พนักงานต้องมีคณุ ธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับ
พนั ก งาน บริ ษัท ได้ จัด ทำ า ระบบเชิ ง ป้ อ งกั น ภายในบริ ษัท
“Proactive and Preventive System” ซึง่ ประกอบด้วย
1.1 ทดสอบ Ethics e-testing เพื่อปลูกฝังให้ความรู้
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับพนักงานทุกระดับ
และสามารถนำาเรือ่ งคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และ
แนวทางต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง
1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ
(Three Lines of Defense)” โดยให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้า
งานในแต่ละบริษัทแต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงาน
สนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่การประเมินความเสีย่ ง กำาหนดการควบคุม
ติดตามและประเมินผล ซึง่ ผูท้ าำ หน้าทีเ่ ป็น First Line ถือว่าเป็น
ผู้ ที่ มี บ ทบาทสำ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ทำ า ให้ แ นวทางดั ง กล่ า วประสบ
ความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ
1.3 การสือ่ สาร “กรณีศกึ ษาเรือ่ งการทุจริต การไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้
พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการ
เกิดเหตุการณ์ซ้ำา
2. การบูรณาการการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ดำ า เนิ น การด้ า นการกำ า กั บ ดู แ ล การบริ ห าร
ความเสี่ยง การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุม
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ภายใน (GRC) และยกระดับสู่มาตรฐานสากล Integrated
GRC เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ้าำ ซ้อนใน
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่การกำากับดูแล การกำาหนดกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง จนถึงการติดตามผล มีการสื่อสารโดย
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นความสำาคัญใน
การนำา GRC มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ สนับสนุนการทำางาน
ของพนักงานให้นาำ ไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทกำาหนดนโยบายในการกำากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ได้แก่ นโยบายการกำากับดูแลการปฏิบตั งิ าน นโยบาย
การแข่งขันทางการค้า นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
โดยวางพืน้ ฐานให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในฐานะ First Line มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ม่นั ใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และได้พฒั นาระบบการจัดการด้านการกำากับดูแล
การปฏิบตั งิ าน (SCG Compliance Management System :
CMS) ซึง่ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600
4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
บริ ษั ท ได้ นำ า นโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ของผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่โดยอ้อมมาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ และได้
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เรียบร้อยแล้ว
ในปี 2561 และได้จดั ทำานโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันเพือ่ นำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป
5. การกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสือ่ สาร
5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบัน
เป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำางาน IT
Governance ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม ทำาหน้าที่กำากับ
ดู แ ลการใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ เ กิ ด ประโยชน์
และความปลอดภั ย สูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ย งจาก
การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทรี่ วดเร็ว ความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำาข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
5.2 นำา SCG e-Policy ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม
ซึง่ ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล COBIT5 เพือ่ ให้
ทันกับเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงและความเสีย่ งใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
มาประยุกต์ใช้ ครอบคลุมเทคโนโลยีทใี่ ช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั และ
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ที่มีแผนจะนำามาใช้เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดย
ผิดวัตถุประสงค์ ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศที่ปฏิบัติงาน
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือเครือข่าย
และการรักษาข้อมูลสำาคัญให้มีความปลอดภัย
5.3 นำ า นโยบายของคณะทำ า งาน Cybersecurity
Governance Committee ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมมา
ประยุกต์ใช้กับ บริษัท เพื่อ กำา กับ ดูแ ลความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจ
และป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และกำ า หนดแนวปฏิ บั ติ เ น้ น การสื่ อ สารให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ ง
e-Policy และ Cyber Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้
เรื่องความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่
สำาคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท รวมทั้ง
มี ก ารจั ด สั ม มนาให้ ค วามรู้ แ ก่ พ นั ก งานและการออกสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info
Graphic และ Poster เป็นต้น
6. ระบบการรับข้อร้องเรียน
บริษทั ได้นาำ แนวปฏิบตั เิ รือ่ งการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่โดยอ้อมมาใช้เพือ่ แจ้งเบาะแสการปฏิบตั ิ
ทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คูม่ อื จรรยาบรรณ การกำากับ
ดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและแนวทางต่อต้าน
คอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำาทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง
ผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล จดหมาย บริษัทกำาหนด
ขั้นตอนการดำาเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน
ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำาเป็นความลับ การตั้ง
คณะทำางานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน การพิจารณาอนุมตั กิ ารลงโทษ รวมไปถึงการรายงาน
ผลข้อร้องเรียนโดยข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษา
ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม
มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน
(The Institute of Internal Auditors :IIA) และมาตรฐานสากล
ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information

Systems Audit and Control Association: ISACA, Global
Technology Audit Guide: GTAG) โดยมีกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ ได้
กำาหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำานาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำาเนินงานการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและกำาหนดให้มีการทบทวนเป็น
ประจำาทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ
นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง
(Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ได้พฒั นางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน
และเป็นประโยชน์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กบั
บริษัท ยกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้
คำาปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจในเชิงลึก (Insight)
การดำาเนินการที่สำาคัญในปี 2561 สรุปได้ดังนี้
1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง (High Value Services)
เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมีแนวทาง
ปฏิ บั ติ ง านครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการกำ า กั บ ดู แ ล การบริ ห าร
ความเสี่ยง การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุม
ภายในที่ดี (GRC) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1.1 จัดตั้งหน่วยงาน Internal Audit Digitalization
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้าน Digital เพื่อ
การสนับสนุนกลุม่ ธุรกิจและนำาเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์
ใช้ในงานตรวจสอบ
1.2 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense สร้าง
ความตระหนั ก รู้ (Awareness) และผลั ก ดั น แนวทาง
ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี
ตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและ
นำาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
1.3 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง
COSO 2013 ให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ทง้ั 3 ด้าน คือด้านการปฏิบตั งิ าน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1.4 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำาหรับ

ระบบงานใหม่ ข องบริ ษั ท หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ทำาหน้าทีต่ รวจสอบ ประเมิน และให้คาำ แนะนำากับผูป้ ฏิบตั งิ าน
First Line และหน่วยงาน Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่น
กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าการบริหารความเสี่ยง การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และ
การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เมื่อพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำาแนะนำา
เกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายใน
ที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านหลั ง จาก
ให้คำาปรึกษา โดยในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีการให้คาำ ปรึกษาในการนำาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Digital Transformation จัดทำา
แนวทางการลดความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ การจัดหา
ผ่าน E-commerce การชำาระเงินด้วย Corporate Credit Card
1.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าำ คัญจะมีตวั แทนจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นทีป่ รึกษาเพือ่ ลดความเสีย่ ง
เรื่ อ ง Digital Transformation และ Cybersecurity
ให้คำาแนะนำาในการกำาหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบ
ระบบการควบคุ ม รวมทั้ ง ภายหลั ง การติ ด ตั้ ง ระบบจะมี
ผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำาเนินการ
ตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ นอกจากนัน้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ยังได้มกี ารจัดอบรมเรือ่ ง Security Awareness “Cyber Aware
Talks” ให้ กับพนักงานระดับต่างๆ รวมถึงได้ดำาเนินการ
ในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
• จัดทำาและปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพื่อ
รองรั บ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ปลี่ ย นแปลงจากการนำ า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
• จัดทำาอำานาจดำาเนินการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
• จั ด อบรมให้ ค วามรู้ พ นั ก งานไอที และผู้ รั บ จ้ า ง
ที่ว่าจ้างมาพัฒนาระบบงานเรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างไร
ให้ปลอดภัย (Secure Coding) และการทดสอบเจาะระบบ
ปฏิบัติงาน (Penetration)
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในกำาหนดให้มกี ารประเมินผล
ความพึ ง พอใจจากผู้ รั บ การตรวจสอบเพื่ อ ให้ ก ารวั ด ผล
การปฏิบตั งิ านมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงาน โดยกำาหนดดัชนีชวี้ ดั ความพึงพอใจงาน
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ให้ความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ โดย
ในปี 2561 ได้รับความพึงพอใจโดยผ่านเกณฑ์ที่กำาหนด ซึ่ง
ผลประเมินดังกล่าวได้นาำ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ใช้เป็นข้อมูลสำาหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต่อไป
3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจ
ของผูต้ รวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดาำ เนินการ ดังนี้
3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit
Knowledge)
• ติดตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นการกำากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การกำากับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุม
ภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
นำามาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท
• สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาและอบรมความรู้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน
และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำาเป็น
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนา
ตนเองด้ ว ยการสอบวุ ฒิ บั ต รทางวิ ช าชี พ ตรวจสอบหรื อ
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
3.2 การพั ฒ นาความรอบรู้ ท างธุ ร กิ จ (Business
Knowledge)
• พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่
ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และ
บุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
ที่ สำ า คั ญ ของธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบสามารถประเมิ น
ความเสี่ยงและให้คำาปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
• มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยโอนย้ายพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
จากหน่วยงานอืน่ มาเป็นผูต้ รวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่ม
ความรู้ด้านอื่น
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• จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ
หรื อ สิ่ ง ตรวจพบที่ เ ป็ น สาระสำ า คั ญ ภายในหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจำา
3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
• นำาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบ
ทั้งกระบวนการตรวจสอบ การสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/
Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้
สามารถตรวจสอบและให้ คำ า แนะนำ า ในการกำ า กั บ ดู แ ล
งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้
เช่น สนับสนุนให้ได้รบั วุฒบิ ตั รผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ
ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor:
CISA)
• สร้าง IT Awareness ให้ผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง Digital Transformation
3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit
หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบ
ในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีม
ตรวจสอบซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ต รวจสอบกลุ่ ม ธุ ร กิ จ และ
ผู้ ต รวจสอบระบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศดำ า เนิ น การ
ตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำางาน
และติดตามความผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้ โดยนำาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
3.5 การพัฒนาด้าน Soft Side
จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด
เปลี่ ย นกรอบความเชื่ อ และพั ฒ นาสู่ แ นวคิ ด ใหม่ ที่จะนำา
ศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นำาไปสูก่ ารวางแผน
ที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความสำาเร็จในชีวิตส่วนตัว
และการทำางาน
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รายงานการดำาเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ประจำาปี 2561
กำ า หนดแนวปฏิ บั ติ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งาน
แต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
• กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันและจรรยาบรรณโดยต้องไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
• พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระทำาที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้ง
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัย
หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีก่ าำ หนด
ให้ทำาหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำาหนดไว้
• บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ห้ า มกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้
ดำาเนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือใน
หรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่ การรายงานการทุจริต
เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนทบทวน ในปี 2561 บริษัทได้สื่อสาร สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการปฏิ บั ติ แ ละข้ อ กำ า หนดในการดำ า เนิ น การเพื่ อ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตาม
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness)
และข้อกำาหนดของกฎหมาย โดยมีการกำาหนดคำานิยาม
“คอร์ รั ป ชั น (Corruption)” ไว้ อ ย่ า งชั ด เจนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ให้ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น “Proactive and Preventive System”
ความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้
ขอบเขตคำาว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ใน ประกอบด้วย
• การจัดทำาแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” แบ่ง
นโยบายนีใ้ ห้หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดๆ
โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำามั่นว่าจะให้ แบบทดสอบออกเป็ น 3 ระดั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบาท
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งาน โดยทดสอบ
ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน พนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และ
ของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม แนวทางต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยพนักงานทุกคน
เพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต้ อ งทำ า ให้ ผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 100 นอกจากนี้ ยั ง ได้
อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำาธุรกิจให้ ทำาการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำา
แก่ บ ริ ษั ท โดยเฉพาะ หรื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าหรื อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ข้อสอบที่พนักงานตอบผิดจำานวนมากมาสื่อสารให้พนักงาน
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณี เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
• การปลูกฝังความตระหนักรูข้ องบทบาท อำานาจ หน้าที่
ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability
ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้
การดำาเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษทั ให้ความสำาคัญเรือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยได้
นำานโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจีมาใช้เป็นแนวทาง
ในการดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ และปลู ก ฝั ง เป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
สอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 ในเรือ่ ง “ตัง้ มัน่ ในความเป็นธรรม
คือการทำางานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติ
ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และ
เป็นธรรม” โดยในปี 2561 บริษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) และได้จัดทำานโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป
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Awareness) ในการจัดการความเสีย่ งและการควบคุมทีด่ ตี าม
แนวทาง Three Lines of Defense
• การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำาคัญโดย
สะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of
Defense
2) การจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เรื่องการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ
เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี
3) การเผยแพร่และการสื่อสารทำาความเข้าใจในคู่มือ
จรรยาบรรณ และแนวทางต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน
ทุกระดับรับทราบ และปฏิบตั ติ ามคูม่ อื และนโยบายฯ ดังกล่าว
ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip)
นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้การประเมิน
ติดตามการกำากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
แนวทางต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบ
ประจำางวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ ทีม่ ี
การประชุม
การคุ้ ม ครองและให้ ค วามเป็ น ธรรมแก่ ผู้ ที่ แ จ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ
ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และแนวทางต่อต้าน
คอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy)
บริษัทได้นำาแนวปฏิบัติเรื่องการรับข้อร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสของเอสซีจมี าใช้ โดยให้ความสำาคัญกับการกำากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ
สามารถรายงานหากพบเห็ น การฝ่ า ฝื น การปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับทีก่ ฎหมายกำาหนด การกระทำาผิดในเรือ่ ง
การกำากับดูแลที่ดี การกระทำาทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็น
การกระทำาทีผ่ ดิ จรรยาบรรณ หรือให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความผิดปกติ
ในการดำาเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะ
ไม่ทาำ ให้ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย
จึงได้กาำ หนดกลไกสำาหรับคุม้ ครองและบรรเทาความเดือดร้อน
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เสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่อาจจะถูกกระทำา
โดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลัน่ แกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยกำาหนดให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว
พนักงานสามารถร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย
อีเมล โดยสามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่
เปิดเผยชื่อถึงบุคคลดังต่อไปนี้
• ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
• ผู้อำานวยการสำานักงานการบุคคลกลางเอสซีจี
• ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบเอสซีจี
(ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี
(ผู้ดูแลงานเลขานุการของบริษัท)
• กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
สำาหรับบุคคลภายนอก สามารถทำาหนังสือถึงบุคคล
ดังต่อไปนี้
• สำานักงานเลขานุการบริษัทเอสซีจี
(ผู้ดูแลงานเลขานุการของบริษัท)
• สำานักงานตรวจสอบเอสซีจี
(ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
• คณะกรรมการอิสระ
• คณะกรรมการตรวจสอบ
สำาหรับปี 2561 ไม่มีกรณีการร้องเรียนจากทั้งบุคคล
ภายนอกและจากภายใน โดยหากมีข้อร้องเรียนในอนาคต
บริษัทจะนำาข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำาหนดแนวทาง
การป้องกันต่อไป โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็น
ผู้ทำาหน้าที่ติดตาม นำาเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม
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รายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการพิจารณา
อนุมัติรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติหลักการการทำาธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าเป็นการทั่วไป ดังนี้
1. อนุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท มี ก ารทำ า ธุ ร กรรมกั บ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต ฝ่ายจัดการ
ของบริ ษั ท เป็ น ผู้ มี อำ า นาจอนุ มั ติ ก ารทำ า ธุ ร กรรมดั ง กล่ า ว
หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ
ที่ วิ ญ ญู ช นจะพึ ง กระทำ า กั บ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ให้ฝา่ ยจัดการสามารถกำาหนดเงือ่ นไข
ทางการค้าภายใต้ขอ้ ตกลงทางการค้าทัว่ ไปตามลักษณะข้างต้น
ได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
2. ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดทำารายงานสรุปการทำา
ธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทฉบับที่ผู้สอบบัญชีของ
บริษัทได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้วล่าสุดให้รายงานคณะ
กรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มขี น้ั ตอนการอนุมตั ริ ายการ
ระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อยูภ่ ายใต้กรอบจริยธรรม
ทีด่ ี โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำานึง
ถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การ
ปฏิบตั เิ ป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน คณะ
กรรมการกำ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย
ข้อมูลการทำารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อ
สาธารณชนให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน

รายการระหว่างกันและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ กิดขึน้ ได้
กระทำาอย่างยุตธิ รรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธรุ กิจ
การค้า โดยบริษทั คำานึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั เป็นสำาคัญ
โดยกำาหนดนโยบายราคาสำาหรับรายการแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
นโยบายการกำาหนดราคา
ขายสินค้า
ราคาตลาด
รายได้อื่น
ราคาตลาด
ซื้อสินค้า
ราคาตลาด
ค่าบริการ
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
รายได้เงินปันผล
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตเป็นรายการที่
ดำาเนินตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายตามกลไกราคา
ตลาด เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างกัน และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ
โดยเคร่งครัด
รายละเอียดรายการ
บริษัทมีการทำารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทได้คิดราคาซื้อ
ขายสินค้าตามราคาตลาดและค่าบริการตามราคาทีต่ กลงตาม
สัญญา ข้อมูลงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมี
การเข้าทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยสรุปดังนี้
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รายการระหว่างกันระหว่างบริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) (บริษทั ) และบริษทั ย่อยกับกิจการหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
มูลค่ารายการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

สำาหรับปี สำาหรับปี ความจำาเป็นและความสมเหตุ
สิ้นสุด
สิน้ สุด
สมผลของรายการ
วันที่ 31 ธ.ค. วันที่ 31 ธ.ค.
2561
2560

1. บริษัทใหญ่ลำาดับสูงสุด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
ค่าบริการ
ขายสินค้า

121,377
447

231,176 ราคาตลาดและเงื่อนไข
748 การค้าเทียบเท่ากับที่ทาำ กับ
บุคคลภายนอก

2. บริษัทใหญ่ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
เงินปันผล
ค่าบริการ
ขายสินค้า

443,316
121,957
-

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

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ที่ตกลงกัน
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทาำ กับ
บุคคลภายนอก

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

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทาำ กับ
บุคคลภายนอก

3. บริษัทย่อย ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
ขายสินค้า
PT Kokoh Inti Arebama Tbk
349,051
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
86,359
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
53,520
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำากัด
32,531
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำากัด
29,457
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
PT Surya Siam Keramik
5,974
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำากัด
4,305
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
2,758
SCG Trading USA Inc.
1,943
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำากัด
1,211
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำากัด
449
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)
75
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด
5
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด
1
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834
1,957
1,227
1,825
157
65
23
23
3
-

มูลค่ารายการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ

รายได้อื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

สำาหรับปี
สิ้นสุด
วันที่ 31
ธ.ค. 2561

สำาหรับปี
สิ้นสุด
วันที่ 31
ธ.ค. 2560

บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำากัด
บริษทั ควอลิตค้ี อนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำากัด
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
PT KIA Serpih Mas
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำากัด
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำากัด
Prime International Import - Export and
Service Trading Company Limited
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
Prime Trading, Import and Export One
Member Limited Liability Company
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำากัด
บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำากัด
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำากัด
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำากัด
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำากัด

36,012
6,301
6,803
2,938
1,273
3,122
2,096
1,663
1,775
871
1,376
1,336
762
722
483
289
207
345
292
52
48

7,917
4,922
2,618
2,725
797
1,787
2,041
1,131
1,958
1,193
1,069
1,417
970
1,347
288
296
319
140
54
78
68

50
19

46
74

74
50
33
4
6
2

92
17
46
33
24
3
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทาำ กับ
บุคคลภายนอก
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

สำาหรับปี
สิ้นสุด
วันที่ 31
ธ.ค. 2561

สำาหรับปี
สิ้นสุด
วันที่ 31
ธ.ค. 2560

ความจำาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ซื้อสินค้า

Prime Group Joint Stock Company
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำากัด
บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำากัด
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำากัด

203,142
126,353
69,141
21,394
13,366
3,002
21,526
1,007
1,080
1,130
549
138
-

240,571
128,003
24,150
27,972
22,966
19,035
6,183
3,420
1,433
1,125
676
601
315
277
152
18

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทาำ กับ
บุคคลภายนอก

ค่าบริการ

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำากัด
PT Surya Siam Keramik
SCG Trading USA Inc.
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

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

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

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทาำ กับ
บุคคลภายนอก

ลักษณะรายการ
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มูลค่ารายการ (พันบาท)
ลักษณะรายการ

ค่าบริการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำากัด
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำากัด
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำากัด
บริษทั เอสซีจพี ี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำากัด
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำากัด
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำากัด
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำากัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำากัด
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด

สำาหรับปี
สิ้นสุด
วันที่ 31
ธ.ค. 2561
487
361
324
143
219
195
181
169
113
98
103
42
41
8
4

สำาหรับปี
สิ้นสุด
วันที่ 31
ธ.ค. 2560
73
95
5
37
24
97
61
28
6
5
-

ความจำาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทาำ กับ
บุคคลภายนอก

4. บริษัทร่วม ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
ขายสินค้า

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
Global House (Cambodia) Company Limited
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำากัด

472,058
6,545
4,397

472,139 ราคาตลาดและเงื่อนไข
- การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
4,521 บุคคลภายนอก

รายได้อื่น

บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำากัด

185
15

858
13

ซื้อสินค้า

บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำากัด

36,532

30,439

ค่าบริการ

บริษัทไอทีวัน จำากัด
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)

21,807
238

21,210
1,183
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16

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง
จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำาหนดของ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มกี ารพิจารณา
เลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนา
บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้ง
จั ด ให้ มี แ ละดำ า รงไว้ ซ่ึ ง ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายใน เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจได้วา่ มีการบันทึกข้อมูล
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ทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำารง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การดำาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำาคัญ โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระทำาหน้าทีก่ าำ กับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ใน
รายงานประจำาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์
จำ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย แสดงฐานะการเงิ น
ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควรใน
สาระสำาคัญ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

นายนิธิ ภัทรโชค

นายนำาพล มลิชัย

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ตามขอบเขตทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้
กำาหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเน้น
บทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit
Committee เพื่อสอบทานการกำากับดูแล การกำาหนดกลยุทธ์
การปฏิบตั งิ าน และการติดตามผล เพือ่ ให้บริษทั บรรลุเป้าหมาย
ที่กำาหนดและดำาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำาเนินการ
ดั ง กล่ า วได้ นั้ น ฝ่ า ยจั ด การและพนั ก งานต้ อ งมี คุ ณ ธรรม
จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนเองตามหลักการ Three Lines of Defense และ
ปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การกำากับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
(Integrated Governance Risk Compliance and Control
- Integrated GRC)
บริษัทได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคน
เข้ า ประชุ ม ทุ ก ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ทั้ ง นี้ ทุ ก สิ้ น ปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมิ น ตนเองซึ่ ง
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละการประชุ ม ความเห็ น โดยรวม
การปฏิบตั งิ านของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
ปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานข้อมูลทีส่ าำ คัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำา
ปี 2561 ของบริษัทซึ่งได้จัดทำาตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ โดยได้ ส อบทานประเด็ น
ที่เป็นสาระสำาคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำาชี้แจงจาก
ผูส้ อบบัญชี ฝ่ายจัดการและผูด้ แู ลงานตรวจสอบจนเป็นทีพ่ อใจ

ว่าการจัดทำางบการเงินรวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบ
ในงบการเงิ น เป็ น ไปตามข้ อ กำ า หนดของกฎหมายและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบ
งบการเงินดังกล่าวทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว
ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ เพือ่ ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ
ถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำาคัญใน
การจั ด ทำ า งบการเงิ น และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้
งบการเงิน เรือ่ งสำาคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters)
รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัย ตามมาตรา 89/25 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
แก้ไข เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึง่ ในปี 2561 ผูส้ อบบัญชีไม่ได้มขี อ้ สังเกต
ทีเ่ ป็นสาระสำาคัญ และไม่พบพฤติการณ์อนั ควรสงสัย นอกจากนี้
เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย
ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การรายงานผลการกำากับดูแลตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึง่ ในปี 2561 กรรมการ
ผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว
ส่งผลให้การจัดทำางบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท
เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชี
มีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา
จำาหน่ายไป หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของ
กรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ เปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กาำ หนด
3. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมุ่งมั่น
ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตั งิ าน
ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
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หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีพบว่า กรรมการ
บริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
เป็นแบบอย่างทีด่ ี ได้มกี ารทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
จรรยาบรรณในการดำา เนินธุรกิจผ่านการทดสอบ Ethics
e-Testing นอกจากนี้บริษัทยังได้นำาแนวปฏิบัติที่สำาคัญของ
เอสซีจมี าประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษทั ได้แก่ จรรยาบรรณ
คูธ่ รุ กิจ (Supplier Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน
4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี
คณะจัดการความเสีย่ งเป็นผูร้ บั ผิดชอบ คณะจัดการความเสีย่ ง
ทำาหน้าทีพ่ จิ ารณาโครงสร้าง นโยบาย ประยุกต์กรอบการบริหาร
ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม แผนการจัดการ
ความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงรายไตรมาสในรูป Risk Dashboard โดยในปี 2561
บริษัทให้ความสำาคัญกับการชะลอตัวของกำาลังซื้อในประเทศ
การแข่งขันที่สูงขึน้ โดยเฉพาะจากกระเบื้องนำาเข้าทั้งจากยุโรป
จีน และอินเดีย ต้นทุนการผลิตจากปัจจัยเรื่องราคาพลังงาน
ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้น
ในอนาคต คณะจัดการความเสี่ยงได้เตรียมมาตรการรองรับ
โดยกำาหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงานประจำาปี และ
โครงการลงทุนที่จะมีขึ้น
5. การสอบทานการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท
กำาหนดนโยบายเพือ่ การกำากับดูแลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ ได้ แ ก่ นโยบายการกำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการจัดการข้อมูล
ภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการเปิดเผย
ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First
Line ได้กำาหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าสามารถ
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ และ
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ได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
(Compliance Management System) ซึ่งสอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO 19600
6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในได้ ร ายงานเป็ น รายเดื อ นและ
รายไตรมาสซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม
กับการดำาเนินธุรกิจของบริษทั และสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่อง
ที่ เ ป็ น สาระสำาคั ญ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ งบการเงิ น ของบริษัท
ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรูเ้ พือ่ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รปั ชันให้พนักงาน
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน (Proactive
and Preventive System) ประกอบด้วย Ethics e-Testing และ
e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three
Lines of Defense) มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
หน่วยงานต่างๆ โดยนำาประเด็นสำาคัญที่ตรวจพบมาเป็น
กรณีศกึ ษาเรือ่ งการทุจริต การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
นโยบายบริษทั และจรรยาบรรณ เพือ่ เสริมสร้างให้ผรู้ บั ผิดชอบ
ทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบ
และการควบคุมภายในที่สาำ คัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและ
สถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ได้ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เช่น การให้
First Line ลำาดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสำาคัญและเป็น
แบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้กับพนักงาน สื่อสารและให้
คำาแนะนำากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง
กำาหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
ทัง้ ระบบงาน ธุรกิจ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ อี ยูเ่ ดิม
และที่เกิดขึ้นใหม่ โดยจัดทำาและปรับปรุงเอกสารการควบคุม

ภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น
รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ได้มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ตัวแทน IT ของบริษัท
ในฐานะ Second Line เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
สากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบ
ด้าน IT ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างไร
ให้ปลอดภัย (Secure Coding) และยังได้ทำาการทดสอบเจาะ
ระบบปฏิบัติงาน (Penetration) อีกด้วย
8. การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
บริษทั นำาแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสมาใช้
โดยผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกบริษัทสามารถร้องเรียน
ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมลถึงกรรมการบริษัท ผู้ดูแล
งานตรวจสอบ ผู้ดูแลงานเลขานุการบริษัท ซึ่งในปี 2561
ไม่ปรากฎข้อร้องเรียนใดๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานมาตรการและการกำาหนดแนวทางเชิงป้องกัน
การทุ จ ริ ต ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นระบบต่ า งๆ การตรวจสอบ
การทุจริตตามมาตรฐาน การประเมินความเสี่ยง และระเบียบ
การสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
9. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจำาปี 2562 บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำากัด ได้รบั
การคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีท่ีมี
ความเป็นอิสระ มีทกั ษะความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ใน
การตรวจสอบและให้ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจนอกเหนือจาก
การสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิเ์ ลิศ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จำากัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำาปี 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงิน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

จัดจำาหน่ายลดลง 295 ล้านบาท จากค่าขนส่ง ค่าใช้จา่ ยส่งเสริม
การขายและค่าโฆษณาลดลง ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
211 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายสำาหรับแผนการออกจากงาน
ด้วยความเห็นชอบร่วมกัน และค่าทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาระบบ
การจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษทั
ส่งผลให้บริษทั มีกาำ ไรสำาหรับปี 2561 เท่ากับ 10 ล้านบาท ใน
ขณะทีป่ ี 2560 มีกาำ ไรสำาหรับปีเท่ากับ 576 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2560 จำานวน 566 ล้านบาท หรือร้อยละ 98 กำาไรต่อหุน้ สำาหรับ
ปี 2561 เท่ากับ 0.002 บาท เมือ่ เทียบกับปี 2560 ซึง่ มีกาำ ไร
ต่อหุน้ อยูท่ ่ี 0.1 บาท ลดลงจำานวน 0.09 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
98 จากรายละเอียดข้างต้นส่งผลให้บริษทั มีความสามารถในการ
ทำากำาไรลดลง โดยมีอัตรากำาไรสำาหรับปีต่อรายได้จากการขาย
ร้อยละ 0.1 ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 4.4 ขณะ
ทีผ่ ลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ 0.1 ลดลงจากปี
2560 ซึง่ มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 6.7

ในปี 2561 ถึ ง แม้ ว่ า สภาพเศรษฐกิ จ โดยรวมของ
ประเทศไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ดีขึ้น แต่เนื่องจาก
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนและรายได้
เกษตรกรยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับ
หนี้ สิ น ภาคครั ว เรื อ นที่ ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ สู ง ส่ ง ผลให้
ความต้องการสินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศลดลงจาก
ปี ที่ ผ่ า นมาประมาณร้ อ ยละ 2 ขณะเดี ย วกั บ ที่ ส ภาวะ
การแข่งขันของตลาดในประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจากทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต ในประเทศและสิ น ค้ า นำ า เข้ า จาก
ต่างประเทศ
ภายหลังจากการควบบริษทั ฯ ในช่วงกลางปี 2561 บริษทั
ได้เร่งดำาเนินธุรกิจตามแผนงานทีก่ าำ หนดไว้ โดยเน้นการยกระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าและคูค่ า้ เป็นสำาคัญ เช่น การจัดสรร
ทรั พ ยากรและการลดต้ น ทุ น การผลิ ต ต่ า งๆ ผลิ ต และ
จัดหาสินค้าพร้อมบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ ภาพรวมของฐานะการเงิน
ทุกกลุม่ ลูกค้า และการขยายช่องทางขาย เพือ่ ให้สามารถรักษา
สินทรัพย์
ส่วนแบ่งการตลาด ควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย
บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า
ในด้านต่างๆ ได้
11,725 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีกอ่ น สินทรัพย์สว่ นใหญ่
ในปี 2561 บริษัทมีรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา ของบริษัทประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ร้อยละ 48
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำานวน 67 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 45 ของสินทรัพย์ทั้งหมด
จากรายได้จากการขายร้อยละ 0.6
สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่า 5,261
ล้านบาท ลดลงร้อยละ15 จากปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจาก
ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร
สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า เงินสดและรายการเทียบเท่า
ในปี 2561 บริษทั มีรายได้จากการขายกระเบือ้ งเซรามิก เงินสด และเงินให้กยู้ มื โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
11,513 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำานวน 1,241 ล้านบาท ลงจากการปรับโครงสร้างธุรกิจก่อนการควบบริษัท
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 จากตลาดในประเทศเติบโตลดลง และ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์: ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่า
สภาวะการแข่ ง ขั น ของตลาดที่รุน แรง ต้ น ทุ น ขายลดลง 5,570 ล้านบาทลดลง 178 ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา
620 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 จากปริมาณขายลดลง ประจำาปี และมีการลงทุนเพิ่มในการลดต้นทุนด้านพลังงาน
จากปีก่อน ในขณะที่ราคาวัตถุดิบและก๊าซธรรมชาติปรับตัว ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิต โดยส่งเสริมการใช้พลังงาน
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น บริษทั มีรายได้จากการขายทีด่ นิ 44 ล้านบาท หมุนเวียนและพลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
ลดลงจากปีกอ่ น 179 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81 และมี เครื่ อ งจั ก รเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต รวมทั้ ง
กำาไรขั้นต้นจากการขายที่ดิน 26 ล้านบาท ต้นทุนในการ ขยายสาขาร้านค้าปลีก
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ในปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน สภาพคล่อง
การดำาเนินงานลดลงจากปีก่อน โดยมีอัตราผลตอบแทนจาก
ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีเงินสดและ
สินทรัพย์ลดลงเป็นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 424 ล้านบาท ลดลงจาก
4.5 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 1.0 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน ปี 2560 จำานวน 487 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดในปี 2561 มี
ดังนี้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 937 ล้านบาท
หนี้สิน
นำาไปใช้ในกิจกรรมลงทุน 878 ล้านบาท เป็นการซื้อและขาย
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,816 เงินลงทุนจากบริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด 518 ล้านบาท
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีกอ่ น หนีส้ นิ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย และ เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 546 ล้านบาท จาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 53 เงินกู้ยืม การจ่ายเงินปันผลประจำาปี อัตราส่วนสภาพคล่องสำาหรับ
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินร้อยละ 31 และประมาณการหนีส้ นิ ปี 2561 อยู่ที่ 2.2 เท่า ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 2.5 เท่า
ไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงานร้อยละ14 ของหนีส้ นิ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสำาหรับปี 2561 อยู่ที่ 0.7 เท่า
รวมทัง้ หมด โดยทัง้ ปีบริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินเท่ากับ 25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1.0 เท่า บริษัทมีสภาพคล่องลดลง
ลดลงจากปีก่อน 11 ล้านบาท
จากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานที่ลดลง บริษัทมีความ
สถานะหนี้สินสุทธิ (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วย สามารถในการชำาระหนี้สินเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังมี
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร) ของบริษทั ณ สิน้ ปี 2561 วงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่งเพียง
เท่ากับ 441 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 625 ล้านบาทจากปีก่อน พอต่อการใช้หมุนเวียนในการดำาเนินงาน รวมถึงเพียงพอต่อ
สาเหตุหลักจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
การบริหารจัดการภาระผูกพัน และทัง้ ในส่วนของเลตเตอร์ออฟ
บริษทั มีอตั ราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินใกล้เคียง เครดิตที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน บริษัทมี
กับปีก่อน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าอยู่ที่ 8.6 เท่า ลดลงจากปี
0.3 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน
2560 ซึ่งอยู่ที่ 8.9 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่
ที่ 43 วัน จากปีก่อนอยู่ที่ 41 วัน ด้านการบริหารลูกหนี้การค้า
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการให้สินเชื่อและการติดตามการ
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า ชำาระหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำาเสมอ
8,909 ล้านบาท ลดลง 992 ล้านบาท จากการจัดโครงสร้าง
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 2.9 เท่า และ
ธุรกิจการควบบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเป็น ระยะเวลาขายสิ น ค้ า เฉลี่ ย 127 วั น เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น
ทุนสำารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 11.6 เท่า และ
จำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ระยะเวลาชำาระหนี้ 31 วัน ลดลงจากปีก่อน
ซึ่งกำาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารอง
จำานวนนีจ้ ะมีจาำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ข้อมูลพื้นฐานสำาหรับนักลงทุน
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
ทะเบียนเลขที่
เว็บไซต์
สำ�นักง�นใหญ่

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
COTTO
0107561000340
www.scgceramics.com
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 0-2586-3333, 0-2586-5474 โทรสาร: 0-2587-0162

โรงง�น

61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำาบลโคกแย้ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์: 0-3637-6100 โทรสาร: 0-36376-162 (โรงงานนิคม)
33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำาบลโคกแย้ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท: 0-3638-2888 โทรสาร: 0-36382-900 (โรงงานหินกอง)
40 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำาบลหนองปลิง อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์: 0-3637-6400 โทรสาร: 0-36376-411 (โรงงานหนองแค 1)
33/2 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำาบลหนองปลิง อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์: 0-3637-6300 โทรสาร: 0-36376-309 (โรงงานหนองแค 2)

ลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจ ผู้ผลิตและจำาหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและกระเบื้องบุผนังชนิดต่างๆ (ธุรกิจหลัก)
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม (ธุรกิจรอง)
ทุนจดทะเบียน
5,962,621,233 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว
5,962,621,233 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 5,962,621,233 หุ้น (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ)
รอบระยะเวล�บัญชี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด
ถือหุ้นร้อยละ 91.04 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป
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บุคคลอ้างอิง

น�ยทะเบียนหุ้น

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายไวโรจน์
จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 3565
นายเจริญ
ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 4068
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 8179
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2677-2000 โทรสาร: 0-2677-2222

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำากัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 0-2586-3333 โทรสาร: 0-2586-2976

บริษัทมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดพิมพ์บนกระดาษที่ผลิตจาก Ecofiber 100%
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