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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

1

02

สารจาก
คณะกรรมการ

“ในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย
มีการปรับตัวดีขน้ึ จากการใช้จา่ ยและการลงทุนของภาคเอกชน
รวมทั้งการลงทุนของภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น แต่
ยังมีแรงกดดันการส่งออกทีห่ ดตัวลงจากภาวะสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากระเบือ้ ง
เซรามิกในประเทศยังอยูใ่ นระดับใกล้เคียงหรือเท่ากับปีทผ่ี า่ นมา
ขณะเดียวกับทีส่ ภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศยังคงมี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและสินค้า
นำาเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้เร่งดำาเนินการตามแผนงาน
สำาคัญหลังการควบบริษัท เพื่อยกระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าและคู่ค้า ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรและการลดต้นทุน
การผลิตต่าง ๆ การผลิตและจัดหาสินค้าพร้อมบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของทุกกลุม่ ลูกค้า การขยายช่องทาง
การขายในรูปแบบใหม่และเพิ่มความครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
ตลอดจนการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในด้าน
ต่าง ๆ ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้
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สำาหรับผลประกอบการในปี 2562 บริษัท มีรายได้จาก
การขายรวม 11,074 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4 มี
กำาไรสุทธิรวมจำานวน 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 158
ล้านบาท จากต้นทุนพลังงานที่ลดลง การควบคุมค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารและการผลิตดีขนึ้ และรายได้จากการขายทีด่ นิ
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ 11,395 ล้านบาท และมี
หนี้สิน 2,363 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 3 และ
ร้อยละ 16 ตามลำาดับ
สำาหรับปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะ
มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จากการลงทุนของภาครัฐทีเ่ ริม่ มีการเบิกจ่าย
งบประมาณและจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออก แต่จาก
ผลกระทบของภาวะภัยแล้ง รวมถึงระดับหนี้ครัวเรือนและ
ปริมาณอุปทานอาคารชุดคงค้างที่ยังคงอยู่ในระดับสูง น่าจะ
ส่งผลให้ตลาดการก่อสร้างและความต้องการใช้สนิ ค้ากระเบือ้ ง
เซรามิกโดยรวมปรับตัวสูงขึน้ จากปีกอ่ นเพียงเล็กน้อย อย่างไร
ก็ตาม จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ยังคงรุนแรง
บริษัทจะยังคงมุ่งสร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวผ่าน
กลยุทธ์หลักต่าง ๆ ได้แก่ การขยายสาขาของธุรกิจร้านค้า
ปลีกกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การเร่ง
พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการจั ด จำ า หน่ า ยในประเทศเพื่ อ นบ้ า น
การสร้างแบรนด์ควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตรงต่อ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ตลอดจนมองหาโอกาสและวิธี
ลดต้นทุนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบ
และพลั ง งาน ผสานไปกั บ การดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจหมุนเวียน และให้ความสำาคัญกับการผลิตและ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ บริษทั
ยั ง คงมุ่ ง มั่ น พั ฒ นาที่ ดิ น และยกระดั บ การพั ฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรมหนองแคสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ด้วยกลยุทธ์หลักและแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจข้างต้น
ตลอดจนความใส่ใจต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ บริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าจะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน รวมทัง้ เสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คูค่ า้ พนักงานทุกคน และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย รวมถึงสถาบันการเงิน
ทีส่ นับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดปี 2562 ทีผ่ า่ นมา
และขอให้คำามั่นว่า บริษัทจะดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ
รัดกุม ยึดมัน่ ตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ แี ละการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามที่บริษัท
ได้ปฏิบัติด้วยดีตลอดมา”
หลังจากวันที่ 23 มกราคม 2563 ได้เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดมาโดยตลอดแล้ว มีความห่วงใยในสุขภาพของ
ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น เมื่อวันที่
19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้
ยกเลิกกำาหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2563 ที่กำาหนดไว้ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไป
ไม่มีกำาหนด และต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เมื่อ
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดในประเทศไทยคลี่ ค ลายลง
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้กำาหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ใหม่ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท
เป็นเงิน 71,551,455 ล้านบาท เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้ กับผูถ้ อื หุน้ จากการเลือ่ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัทที่กำาหนดไว้วันที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไป

สําหรับผลประกอบการในปี 2562 บริษท
ั
มีรายได้จากการขายรวม 11,074 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4 มีกําไรสุทธิรวม
จํ า นวน 168 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น
158 ล้านบาท จากต้นทุนพลังงานที่ลดลง
การควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการบริ ห ารและ
การผลิตดี ขึ้ น และรายได้ จ ากการขายที่ ดิ น
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคเพิม
่ ขึน
้ จากปีกอ
่ น
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมี
สิ น ทรั พ ย์ 11,395 ล้ า นบาท และมี ห นี้ สิ น
2,363 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 3
และร้อยละ 16 ตามลําดับ
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ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

บริษัทเอสซีจี เซร�มิกส์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ล้านบาท
2560
12,977
214
12,440
1,415
576

งบกำาไรขาดทุนรวม
2562
2561
รายได้จากการขาย
11,074
11,557
รายได้อื่น
218
233
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
11,054
11,656
กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
955
730
168
10
กำาไรสำาหรับปี 1
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
11,395
11,725
หนี้สิน
2,363
2,816
ส่วนของผู้ถือหุ้น
9,032
8,909
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
8,505
8,397
อัตราส่วนทางการเงิน
จำานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
5,963
5,963
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
1.4
1.4
กำาไรต่อหุ้น (บาท)
0.03
0.002
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
0.012
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสำาหรับปี (%)
44
อัตรากำาไรสำาหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)
1.5
0.1
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
2.0
0.1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
1.5
0.1
0.3
0.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2
1. หมายถึง กำาไรสำาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนที่เป็นของบริษัทในกลุ่มก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น

12,781
2,881
9,901
8,603
5,963
1.4
0.10
n/a
n/a
4.4
6.7
4.5
0.3

โครงสร้างรายได้

ปี 2562
กระเบื้องเซรามิก
ที่ดิน
รวม
4

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท

สัดส่วน (ร้อยละ)

ล้านบาท

สัดส่วน (ร้อยละ)

ล้านบาท

สัดส่วน (ร้อยละ)

10,871
203
11,074

98.2
1.8
100.0

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

สำาหรับผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2562 บริษทั มีรายได้
จากการขายสินค้าเซรามิก 10,871 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561
จำานวน 642 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ต้นทุนขายลดลง
368 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 บริษัทมีรายได้จาก
การขายที่ดิน 203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 361 ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีกำาไรสุทธิรวมทั้งสิ้น
168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 158 ล้านบาท
สาเหตุหลักมาจาก (1) ต้นทุนพลังงานทีล่ ดลง (2) การควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการผลิตดีขึ้น และ (3) ผลต่าง
ของกำาไรจากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
บริษทั ได้เร่งดำาเนินการตามแผนงานสำาคัญหลังการควบ
บริ ษั ท เพื่ อ ยกระดั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า และคู่ ค้ า
ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรและการลดต้นทุนการผลิตต่างๆ

การโอนย้ายฐานการผลิตสินค้าบางกลุม่ ไปยังโรงงานทีม่ ตี น้ ทุน
ต่ำาที่สุด การผลิตและจัดหาสินค้าพร้อมบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า การขยายช่องทางการขาย
ในรูปแบบใหม่และเพิม่ ความครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากขึน้ ตลอดจน
การควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จา่ ยในด้านต่างๆ ส่งผลให้
บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้
จากผลการดำาเนินงานดังรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้
ในปี 2562 บริษัทมีอัตรากำาไรสุทธิต่อขายสุทธิที่ ร้อยละ 1.5
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีอัตรากำาไรสุทธิต่อขายสุทธิอยู่ที่
ร้อยละ 0.1 ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ร้อยละ 2.0 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.1
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05
ปริมาณการใช้พลังงาน
ในการผลิต

การดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สาำ คัญปี 2562

4.55
เพตะจูล

การใช้พลังงาน
ทดแทน

0.14
เพตะจูล

ปริมาณการ
0.29
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ล้านตัน CO2e

ปริมาณน้าำ
จากภายนอก

1.74
ล้าน ลบ.ม.

ยอดขายสินค้า
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ของเสียอันตรายและ
ไม่อนั ตรายทีน่ าำ กลับมา
เป็นวัตถุดบิ
(Alternative
Raw Material)

ร้อยละ
69

กิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืนทีส
่ าำ คัญปี 2562

1. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) โรงงาน
หนองแค 1 ได้รบั รองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (GI4) หรือ
รับรองวัฒนธรรมสีเขียว และโรงงานหินกอง ได้รับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (GI3) หรือ รับรองระบบสีเขียว
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำาปี 2562
2. บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล
ประกาศเกียรติคณุ จรรยาบรรณ ดีเด่น หอการค้าไทย ประจำา
ปี 2562 จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
จากการให้ความสำาคัญใส่ใจกับผูเ้ กีย่ วข้อง การเปิดเผยข้อมูล
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคและ
คูค่ า้ การรักษาความสุจริต มีกจิ กรรมส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม การส่งเสริมการบำาบัดและอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม สิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล การลดความเสี่ยงของกิจการ และการมุ่งส่งเสริม
หลักการปฎิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร
3. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับ
ประกาศนี ย บั ต รโรงงานนำ า ร่ อ ง โครงการนำ า ร่ อ งระบบ
การซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

6

ร้อยละ
6.07

การใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์

0.015
เพตะจูล

สัดส่วนน้ำา
ที่นำากลับมาใช้

ร้อยละ
67

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 0.065 ราย ต่อ
ถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงาน และคู่ธุรกิจ 200,000 ชั่วโมง-คน

(Thailand V-ETS) จากการเข้าร่วมเป็นโรงงานนำาร่องเพือ่ จัดทำา
และทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในโครงการ
นำาร่องระบบการซือ้ ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจ (Thailand V-ETS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
4. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้รับ Thailand Energy
Awards 2019 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภท
โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) และ
ASEAN Energy Awards 2019 รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้าน
พลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบ
สายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ของ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
5. “คอตโต้” ได้รับ รางวัล Thailand’s Most Admired
Brand 2019 ผลิตภัณฑ์คอตโต้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม
และความน่าเชื่อถือที่สุดเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8
ในกลุ่มสินค้ากระเบื้องปูพื้น/กรุผนัง จากการวิจัย Thailand’s
Most Admired Brand & Why We Buy ซึ่งนิตยสาร
แบรนด์เอจได้จัดทำาขึ้นเพื่อค้นหาแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค
ในแต่ละกลุ่มสินค้า โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำาของ
ประเทศในทุกภูมภิ าคและใช้วธิ วี จิ ยั ทีม่ มี าตรฐานขัน้ สูงเพือ่ ให้
ผลลัพธ์เกิดความเที่ยงตรงมากที่สุด
6. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) ได้รับ
การรับรองระบบการบริหารจัดการ ดังนี้
6.1 โรงงานนิคมหนองแค ได้รับการรับรอง
• ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011
(นิคมอุตสาหกรรมหนองแค)
• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:
2015 (นิคมอุตสาหกรรมหนองแค)
• ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
• ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2015
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS18001
6.2 โรงงานหนองแค1 ได้รับการรับรอง
• ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
• ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2015
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย OHSAS18001

6.3 โรงงานหินกอง ได้รับการรับรอง
• ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015
• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย OHSAS18001
7
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ข้อมูลอื่น ๆ

เกิดขึ้นจากการควบบริษัท ประกอบด้วย
1. บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด (TCC)
2. บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน) (TGCI)
3. บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด (SGI)
4. บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำากัด (SSG)
5. บริษัทเจมาโก จำากัด (GMG)

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลประวัติย่อของบริษัท

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 สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำากัด (SGI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
ปี 2551 เอสซีจี โดย บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด เข้ามาร่วมธุรกิจ กับ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
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 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
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
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2. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 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 3 งาน 23.80 ตารางวา
โดยแบ่งพื้นที่เป็น
1. พื้นที่จาำ หน่ายรวม 1,593 ไร่ 2 งาน 16.50 ตารางวา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
1.1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,521 ไร่ 2 งาน 26.20 ตารางวา
1.2 เขตที่พักอาศัยจำานวน 71 ไร่ 3 งาน 90.30 ตารางวา
2. พื้นที่เพื่อจัดวางระบบสาธารณูปโภค และอ่างเก็บน้ำา 449 ไร่ 1 งาน 7.30 ตารางวา
รางวัลและมาตรฐานที่สาำ คัญ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)

• ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น (Business Ethics Standard Awards) หอการค้าไทย
จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้รับ Thailand Energy Awards 2019 รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน
ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) และ ASEAN Energy Awards 2019
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)
ของ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
• “คอตโต้” แบรนด์ได้รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 ผลิตภัณฑ์คอตโต้เป็นแบรนด์ที่ได้รับ
ความนิยมและความน่าเชื่อถือที่สุดเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 ในกลุ่มสินค้ากระเบื้องปูพื้น/กรุผนัง
จากการวิจัย Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) โรงงานหินกอง

1) โรงงานหินกอง ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
• ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001
• ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรอง มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)
จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• Golden : Karakuri Kaizen “ลดความเสี่ยง/อันตรายจากการชั่งน้ำาหนักสีเคลือบ Campana GL-1005”
ผลิตกระเบื้องปูพื้น MF10 Plant HK จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญี่ปุ่น
• ได้รับการรับรองฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value
สำาหรับกระเบื้องเซรามิกปูพื้น บุผนังและโมเสก
• ได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) สำาหรับสินค้ากระเบื้องปูพื้น
จากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) โรงงานนิคมหนองแค

2) โรงงานนิคมหนองแค ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
• ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
• ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2011 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
• รางวัล OE & Kaizen 2019 / Karakuri Kaizen Manufacturing
เรื่อง Self Cleaning Digital Tiles Printer Conveyer (รางวัลดีมาก) จาก SCG
• รางวัล OE & Kaizen 2019 / Karakuri Kaizen Non-Manufacturing
เรื่อง อุปกรณ์ช่วยเทสีพิมพ์ 250 กก. ด้วยมือเดียว (รางวัลดีมาก) จาก SCG
• รางวัล OE & Kaizen 2019 / Story Kaizen Manufacturing
เรื่อง แก้ไขปัญหา Digital Print Head ตัน (รางวัลดีมาก) จาก SCG
• รางวัล OE & Kaizen 2019 / Service & Admin Kaizen
เรื่อง พัฒนา Web Base PP&QC Finished Goods (รางวัลดีมาก) จาก SCG
• รางวัล SCG Continuous Improvement Day 2019 / Karakuri Kaizen Manufacturing
เรื่อง Self Cleaning Digital Tiles Printer Conveyer (รางวัล Bronze Award) จาก SCG
• รางวัล SCG Continuous Improvement Day 2019 /
Karakuri Kaizen Manufacturing Auto Mechanic Spoon Valve (รางวัล Gold) จาก SCG
• ได้รับประกาศนียบัตร โรงงานนำาร่อง โครงการนำาร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจ (Thailand V-ETS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) โรงงานหนองแค 1

3) โรงงานหนองแค 1 ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานดังนี้
• ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
• ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001: 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
• ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน BSI
• โรงงานหนองแค 1 ได้รบั รองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 หรือวัฒนธรรมสีเขียว (GI4) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
• ได้รบั ประกาศนียบัตรโรงงานนำาร่อง โครงการนำาร่องระบบการซือ้ ขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
(Thailand V-ETS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• รางวัล Karakuri Kaizen Golden Award “Auto Mechanic Spoon Valve” จาก SCG
• รางวัล Golden Kaizen Suggestion System “ขาดัน Stock Car อัจฉริยะ” จาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย - ญีป่ นุ่
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

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
กองมรดกนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
นายเกียรติ
ศรีจอมขวัญ
นายประสิทธิ์
พฤกษาพรพงศ์
นางสาวธนิดา
โอปนายิกุล
นายสุจินต์
หวั่งหลี
นางสาวสุกัญญา
โอปนายิกุล
นายชลิต
โอปนายิกุล
นายวีรวัฒน์
โอปนายิกุล

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
จำานวนหุ้น
5,428,588,362
108,608,848
24,085,609
15,891,104
13,416,616
13,248,498
12,831,623
10,710,454
10,293,041
9,789,421

หมายเหตุ *เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

12

สัดส่วน (ร้อยละ)
91.044
1.821
0.404
0.267
0.225
0.222
0.215
0.180
0.173
0.164

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)
99.99%

บริษัทเซร�มิคซิเมนต์ไทย จำ�กัด
91.04%

บริษัทเอสซีจี เซร�มิกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
53.89%

บริษัทโสสุโก้ เซร�มิค จำ�กัด*

*หมายเหตุ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำากัด ดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำาหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี
หลังจากหักสำารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด
แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำาหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ
ในอนาคตด้วย
ในปี 2562 บริษัทมีกาำ ไรสำาหรับปีจำานวน 168 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติ
ให้ยกเลิกกำาหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ที่กาำ หนดไว้ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไป
ไม่มกี าำ หนด และได้อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำาไรของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.012 บาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของกำาไรสำาหรับปีตามงบการเงินรวมหลังหักจากสำารองตามกฎหมาย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มมี ติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2563 ในวันที่
29 มิถุนายน 2563 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,551,455 บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำาไรสุทธิหลังจากหักสำารองตามกฎหมาย
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โครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

Chief Marketing
Officer
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Chief Operation
Officer

Chief Technology
Officer

Chief Financial
Officer

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการบริษัท
1. นายนิธิ
2. นายชีระพงษ์
3. นายเชาวลิต
4. นายฐัติพงศ์
5. นางนันทสิริ
6. นายบุญเชื้อ
7. นายประวิตร
8. นายผดุง
9. นายลักษณะน้อย
10. นางสาววรัญญู
11. นายสุรศักดิ์
12. นายนำาพล

ภัทรโชค
กัมพลพันธ์
เอกบุตร
เกสรกุล
อัสสกุล
พลสิงขร
นิลสุวรรณากุล
ลิขิตสัจจากุล
พึ่งรัศมี*
โอปนายิกุล
ไกรวิทย์ชัยเจริญ
มลิชัย

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

หมายเหตุ:
*นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 แทนนางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายประวิตร
2. นายชีระพงษ์
3. นายบุญเชื้อ
4. นายลักษณะน้อย

นิลสุวรรณากุล*
กัมพลพันธ์
พลสิงขร
พึ่งรัศมี*

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

*เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. นายผดุง
2. นายบุญเชื้อ
3. นายนิธิ

ลิขิตสัจจากุล
พลสิงขร
ภัทรโชค

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ภัทรโชค
ไกรวิทย์ชัยเจริญ
มลิชัย

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

มลิชัย
สุขกิจประเสริฐ
สิทธิเลิศพิศาล*
ลิ่มระนางกูร
โสดานิล

กรรมการผู้จัดการ
Chief Marketing Officer
Chief Operation Officer
Chief Technology Officer
Chief Financial Officer

คณะกรรมการบริหาร
1. นายนิธิ
2. นายสุรศักดิ์
3. นายนำาพล

คณะผู้บริหาร
1. นายนำาพล
2. นายสิทธิชัย
3. นายกิติพจน์
4. นางสาวจันทนา
5. นางวรนันท์

หมายเหตุ:
*นายกิติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล ได้รับการแต่งตั้งเป็น Chief Operation Officer ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
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ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
นายพิทยา
จั่นบุญมี
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
นางสาวกาณจนี
เต็มสุข
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีคณุ สมบัติ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้
ความสามารถและเป็นผูม้ บี ทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงใน
การกำาหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดำาเนินงานทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว (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
มีความรูแ้ ละประสบการณ์การทำางานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจหลัก
ของบริษัท
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. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
2. นายฐัติพงศ์
เกสรกุล
3. นายบุญเชื้อ
พลสิงขร
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4. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
5. นายผดุง
ลิขติ สัจจากุล
6. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
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
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ และไม่มอี าำ นาจลง
นามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำางานของฝ่าย
จัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์
ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ คั ด ค้ า นการตั ด สิ น ใจที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ
ไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ รวมทัง้ กำากับ
ดูแลให้บริษัทกำาหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียด
ในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ เรื่องความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณา
ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการบริษทั
เรือ่ งความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board
Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน

ตารางการดำารงตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (ณ วันที่ 23 มกราคม 2563)
กรรมการบริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร

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

กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการ
ประธาน
-

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

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

นายนิธิ
นายชีระพงษ์
นายเชาวลิต
นายฐัติพงศ์
นางนันทสิริ
นายบุญเชื้อ
นายประวิตร
นายผดุง
นายลักษณะน้อย
นางสาววรัญญู
นายสุรศักดิ์
นายนำาพล

หมายเหตุ:
*นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 แทนนางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร ซึ่งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว

17

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษทั ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
อย่างสมำา่ เสมอ เพือ่ รับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษทั โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ซึ่ง
มีการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำาทุกปี และ
แจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่การประชุม
คณะกรรมการบริษทั ในไตรมาสสุดท้ายของปีกอ่ นหน้านัน้ เพือ่
จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้ง
พิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำาคัญเร่งด่วน
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู้ ร่ ว มกั น
กำาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระ
การประชุมได้
ในปี 2562 ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการจำานวน 5 ครัง้
ซึง่ เป็นการประชุมทีก่ าำ หนดไว้ลว่ งหน้า โดยกรรมการบริษทั ทัง้
คณะเข้าประชุมร้อยละ 93.33 ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้
มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่ง
ให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วัน
ทำาการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่อง
ต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ ทัง้ นีก้ ารลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้
ถือมติของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/
หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ หากคะแนนเสียง
เท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้า
ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบ
นโยบายโดยตรง เพื่ อ ให้ ส ามารถนำ า ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการ
บริษัทหรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อ
ความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
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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
และให้ประธานกรรมการบริษทั ลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง
ทัง้ นีก้ รรมการบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิม่ เติม
รายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ
หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ
เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายให้มี
การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีความจำาเป็น เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ และเปิด
โอกาสให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถแสดงความ
คิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ รวมทั้ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ จำ า นวน
องค์ประชุมขั้นต่าำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติใน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ว่าต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่าข้อบังคับของ
บริ ษั ท ข้ อ 24 กำ า หนดองค์ ป ระชุ ม ขั้ น ต่ำ า ของการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำานวนกรรมการ
ทัง้ หมด (6 คนจาก 12 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทุกครัง้ ในปี 2562 มีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งหมด (8 คนจาก 12 คน) ตามที่ปรากฏในตาราง
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
และสามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ า ปี 2562 เพื่ อ พิ จ ารณาวาระ
การประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2562
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
จำานวนครั้งประชุมทั้งหมด
ร้อยละของการเข้าประชุม

5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
3/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5
93.33

4/4
4/4
4/4
4/4
4
100

2/2
2/2
2/2
2
100

สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ปี 2562
(12 คน)

นายนิธิ
ภัทรโชค
12/12
12/12
12/12
12
100

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

หมายเหตุ:
*นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
โดยนายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนางไขศรีฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563
ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 12 คน ดังนี้
นายนิธิ ภัทรโชค

เป็นกรรมการซึ่งมีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
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ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1 สิงหาคม 2561
57 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
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำานวน 3 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
2) ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
3) ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย จำานวน 2 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
2) ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.
กิจการอื่น จำานวน 2 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2562 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2) ตั้งแต่ 2562 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ นายนิธิ ภัทรโชค ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี)
ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมายรวมจำานวน 47 แห่ง

ประสบการณ์

2548-2553 ผู้อาำ นวยการสำานักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
2553-2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
2556-2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2557-2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำากัด (มหาชน)
2559-2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560-2561 Vice President-Building Products and Distribution Business,
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
2560-2562 Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk. *
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
หมายเหตุ : * เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
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นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10 พฤษภาคม 2551
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
71 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 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• 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
61 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 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำานวน 2 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
1) ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
2) ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการกำากับความเสี่ยง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จำานวน 3 แห่ง
1) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี
2) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
3) กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
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 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายฐัติพงศ์ เกสรกุล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ
23 มีนาคม 2555
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
อายุ
68 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิการศึกษา/
2517 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
ประวัติการอบรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
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 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
• ไม่มี
กิจการอื่น
• ไม่มี
ประสบการณ์
2540-2545 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัทสยามไอซิน จำากัด
2546-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำากัด
2555-2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 80)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

24

นางนันทสิริ อัสสกุล
ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ
19 พฤศจิกายน 2542
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
อายุ
48 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิการศึกษา/
2536 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
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 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
• ไม่มี
กิจการอื่น จำานวน 1 แห่ง
1) กรรมการ บริษัทโขมพัสตรา จำากัด
ประสบการณ์
2542-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 60)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• 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
10 พฤษภาคม 2551
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
71 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 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(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 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้ (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• 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
77 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
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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
6) ตั้งแต่ 2543 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
กระทรวงการคลัง
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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 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
22 มีนาคม 2556
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
อายุ
68 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิการศึกษา/
2517 ปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
2519 ปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559 Director Certification Program (DCP) 229/2016
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย 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 4 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2552 ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร กลุ่มบริษัทดีที
2) ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทเอ็มคิวดีซี เคอร์เทซี เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จำากัด
3) ตั้งแต่ 2554 กรรมการ มูลนิธิพุทธรักษา
4) ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทวี บีฟอร์ มี คอร์ปอเรชั่น 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)
2559-2563 กรรมการ บริษัทเอ็มคิวดีซี โซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์เซส จำากัด
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้ (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา/
ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
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กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
23 มกราคม 2563
67 ปี
ไทย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate in Management Development Program
The Wharton School of the University of Pennsylvania
• Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France)
• Certificate “Executive development Program”
Graduate School of business, Columbia University
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accredit Program รุ่น SCC/2004
• Director Certification Program (DCP 122/2009)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำานวน 3 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
2) ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
3) ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทแม็คกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จำานวน 5 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัทเอสจี แคปปิตอล จำากัด
2) ตั้งแต่ 2557 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาผลตอบแทน บริษัทบูโอโน จำากัด (มหาชน)
3) ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทวัน ออริจิ้น จำากัด
4) ที่ปรึกษา สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5) ที่ปรึกษาและกรรมการ ด้านบัญชีภาษีอากร
สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ประสบการณ์

การเข้าประชุม*

2556 - 2561 ที่ปรึกษาสำานักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
2558 - 2559 กรรมการอิสระ บริษัทนกสกู๊ต แอร์ไลน์ จำากัด
2556 - 2558 ที่ปรึกษา บริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำากัด
บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำากัด
2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำากัด
2547 - 2548 ผู้อำานวยการสำานักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
สามัญผู้ถือหุ้น
- ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

*นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563

จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นางสาววรัญญู โอปนายิกุล
ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ
5 กรกฎาคม 2539
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
อายุ
64 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิการศึกษา/
2521 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประวัติการอบรม
2528 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS)
California State Polytechnic University, Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
กิจการอื่น จำานวน 1 แห่ง
1) ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จำากัด
ประสบการณ์
2539-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• 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

กรรมการและกรรมการบริหาร
22 มีนาคม 2554
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน))
อายุ
62 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒิการศึกษา/
2522 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ (เซรามิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
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 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย จำานวน 2 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
1) ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
2) ตั้งแต่ 2562 Commissioner PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.
กิจการอื่น
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์
2545-2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำากัด
(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำากัด)
2549-2555 กรรมการผู้จัดการ Mariwasa Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
2549-2562 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)
2562
Head of Ceramic Business บริษทั เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง จำากัด
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 27 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0000005)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายนำาพล มลิชัย

เป็นกรรมการที่มีอาำ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำาแหน่ง
วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การดำารงตำาแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)
ประสบการณ์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
1 ธันวาคม 2561
49 ปี
ไทย
• ปริญญาตรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Executive Development Program (EDP)
• Facilitative Leadership (LDP)
• Management Development Program (MDP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2562 Director Accreditation Program (DAP) 164/2019
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ไม่มี
กิจการอื่น
• ไม่มี
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
2555-2559 Vice CEO:Business Development บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำากัด (มหาชน)
2558-2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แฟรนไชส์ (เมียนมา) จำากัด
2559-2561 President Director, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. *
2559-2560 กรรมการ บริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน**
2561-2562 Chief Marketing Officer, บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
2561-2563 Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. *

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
**บริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท
5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
จำานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: ไม่มี
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 11,331 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
เอสซีจี เซรามิกส์

บริษัทในเครือฯ*

หุ้นสามัญ (หุ้น)
ลำาดับ

กรรมการ

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

หุ้นสามัญ (หุ้น)

หุ้นกู้ (หน่วย)

คู่สมรส/
่ม(ลด)
เพิ่ม (ลด)
เพิ่ม (ลด)
ผู้ที่อยู่กินด้วยกัน เพิระหว่
าง ของตนเอง ระหว่าง
ของตนเอง ฉันสามีภริยา/ 1 ม.ค. า62ง - ของตนเอง 1 ระหว่
ม.ค.
62 1 ม.ค. 62 บุตรที่ยังไม่ 31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62
บรรลุนิติภาวะ

1.

นายนิธิ ภัทรโชค

-

-

-

4,000

-

-

-

2.

นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

-

-

-

2,400

-

4,000

-

3.

นายเชาวลิต เอกบุตร

-

-

-

40,000

10,000

5,000

5,000

4.

นายฐัติพงศ์ เกสรกุล

-

-

-

-

-

-

-

5.

นางนันทสิริ อัสสกุล

-

-

-

-

-

-

-

6.

นายบุญเชื้อ พลสิงขร

-

-

-

1,000

-

20,000

-

7.

นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

-

-

-

-

-

-

-

8.

นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

-

-

-

-

-

-

-

9.

นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี**

-

-

-

3,000

-

-

-

10. นางสาววรัญญู โอปนายิกุล

8,192,330

-

-

-

-

5,100

-

11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

27

-

-

-

-

-

-

12. นายนำาพล มลิชัย

-

11,331

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: 1. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 5,962,621,233 บาท มีหุ้นสามัญจำานวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น
2. ตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจำากัด คำาว่า "บริษทั ในเครือ" หมายถึง บริษทั มหาชนจำากัดบริษทั หนึง่ ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั บริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนจำากัด
บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
• บริษัทหนึ่งมีอาำ นาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำานาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
• บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว
3. *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) (SCC)
4. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
มีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น
5. **นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
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ประวัติคณะผู้บริหารของบริษัท จำานวน 5 คน ดังนี้

(ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)

นายนำาพล มลิชัย

อายุ 49 ปี
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท
นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ

อายุ 43 ปี
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท
นายกิติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล*

อายุ 51 ปี
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท

ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ

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 Marketing Officer

สัญชาติ ไทย
ปริญญาตรี วิศวกรรม (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Project Management Manager บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด
• Head of Project Management และ Integrated Strategy Execution Manager
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
ไม่มี
ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

Chief Operation Officer

สัญชาติ ไทย
ปริญญาตรี วิศวกรรม (ไฟฟ้ากำาลัง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท วิศวกรรม (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำารุง บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำากัด
ไม่มี

*ได้รับแต่งตั้งให้ดาำ รงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวจันทนา ลิ่มระนางกูร

อายุ 55 ปี
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท
นางวรนันท์ โสดานิล

อายุ 48 ปี
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
การถือหุ้นในบริษัท
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ตำาแหน่งปัจจุบันในบริษัท

Chief Technology Officer

สัญชาติ ไทย
วท.บ.วัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรีส์ 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 2562)

หุ้นสามัญ (จำานวนหุ้น)
ลำาดับ

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ

นายนำาพล มลิชัย
นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ*
นายกิติพจน์ สิทธิเลิศพิศาล**
นางสาวจันทนา ลิ่มระนางกูร
นางวรนันท์ โสดานิล

เพิ่ม(ลด) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน เพิ่ม(ลด)
ของตนเอง ระหว่าง ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง ระหว่าง
1 ม.ค. 62 ไม่บรรลุนิติภาวะ
1 ม.ค. 62 31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62
11,331
-

หมายเหตุ: 1. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) 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 มหาชนจำากัด
บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือหลายบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้
• บริษทั หนึง่ มีอาำ นาจควบคุมเกีย่ วกับการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการซึง่ มีอาำ นาจจัดการทัง้ หมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษทั หนึง่
• บริษทั หนึง่ ถือหุน้ ในอีกบริษทั หนึง่ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุน้ ทีอ่ อกจำาหน่ายแล้ว
3. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลีย่ นแปลง หากผูบ้ ริหารรวมทัง้ คูส่ มรสหรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะมีการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ภายหลังจากวันทีร่ ะบุขา้ งต้น
4. *นายสิทธิชยั สุขกิจประเสริฐ ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็น Chief Marketing Officer มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2562
5. **นายกิตพิ จน์ สิทธิเลิศพิศาล ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็น Chief Operation Officer มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
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ประวัติผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นายพิทยา จั่นบุญมี
อายุ 53 ปี
ตำาแหน่งในบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Management Development Program,
The Wharton School, The University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program,
International Institute for Management Development
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP) 167/2019
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ไม่มี
ประสบการณ์ทาำ งาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2552-2554 Chief Accounting Officer
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด
2555-2561 Head of Finance and Accounting Operations
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
จำานวนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
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ประวัตเิ ลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษท
ั

ชื่อ นางสาวกาณจนี เต็มสุข
อายุ 45 ปี
ตำาแหน่งในบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะอนุกรรมการ (คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และคณะกรรมการบริหาร)
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี Business Administration, Mahidol
University International College
• ปริญญาโท Master of Science in Human Resource
Development, Pittsburg State University, Kansas, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
2555 Advances for Corporate Secretary
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557 Effective Minutes Taking
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทาำ งาน 5 ปียอ้ นหลัง และ/หรือตำาแหน่งทีส่ าำ คัญ
2552-2555 ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ นิติการและธุรกิจสัมพันธ์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด
2556-2561 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณั ฑ์ จำากัด (มหาชน)
2556-2561 เลขานุการคณะกรรมการของบริษัทย่อย
ในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์
ในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย
ตำาแหน่งอืน่ ในปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการของบริษทั ย่อย
ในกลุม่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง
ในเอสซีจตี ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จำานวนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษท
ั และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน
เงินรางวัล เบีย้ ประชุม โบนัส และมีสทิ ธิได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ใดหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดจากบริษทั ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
จะพิจารณา ซึ่งอาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำาหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ไปตลอดจนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั
และได้รบั ชดใช้คนื ซึง่ ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีไ่ ด้จา่ ยไปเนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องกรรมการ โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำา
ปี 2562 เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำาปี 2562
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)
• ประธานกรรมการ (จำานวน 1 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จำานวน 11 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
2. โบนัสกรรมการ
กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำานวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบมาประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบจริง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 60,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำานวนครั้งที่กรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มาประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง โดยไม่มคี า่ ตอบแทน
รายเดือน ในอัตราต่อไปนี้
• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บาท
• กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ)
คณะกรรมการตรวจสอบ (เบี้ยประชุม) และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (เบี้ยประชุม) ตามจำานวน
ครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2562 รวมเป็นเงินจำานวน 5,400,000 บาท รวมทั้งการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน) รวมเป็นเงิน 4,470,000 บาท
• ประธานกรรมการ (จำานวน 1 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จำานวน 11 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
หมายเหตุ คุณไขศรี เนือ่ งสิกขาเพียร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั มีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
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2) โบนัสคณะกรรมการบริษทั (กรรมการ 12 คน) ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2562 มีมติอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผล
ประจำาปี 2561 ดังนัน้ จึงยังไม่มกี ารจ่ายโบนัสให้กบั คณะกรรมการบริษทั
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 4 คน สำาหรับการประชุมจำานวน 4 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำานวน
720,000 บาท
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการ 3 คน สำาหรับการประชุมจำานวน 2 ครัง้ )
รวมเป็นเงินจำานวน 210,000 บาท
สรุปจำานวนค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในปี 2562
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการ

รายเดือน

โบนัส

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
NRC
บริหาร

รวม

1. นายนิธิ

ภัทรโชค

540,000

-

-

60,000

งดจ่าย

600,000

2. นางไขศรี

เนื่องสิกขาเพียร*

330,000

-

160,000

-

-

490,000

3. นายชีระพงษ์

กัมพลพันธ์

360,000

-

160,000

-

-

520,000

4. นายเชาวลิต

เอกบุตร

360,000

-

-

-

-

360,000

5. นายฐัติพงศ์

เกสรกุล

360,000

-

-

-

-

360,000

6. นางนันทสิริ

อัสสกุล

360,000

-

-

-

-

360,000

7. นายบุญเชื้อ

พลสิงขร

360,000

-

160,000

60,000

-

580,000

8. นายประวิตร

นิลสุวรรณากุล

360,000

-

240,000

-

-

600,000

9. นายผดุง

ลิขิตสัจจากุล

360,000

-

-

90,000

-

450,000

10. นางสาววรัญญู

โอปนายิกุล

360,000

-

-

-

-

360,000

11. นายสุรศักดิ์

ไกรวิทย์ชยั เจริญ

360,000

-

-

-

งดจ่าย

360,000

12. นายนำาพล

มลิชัย

360,000

-

-

-

งดจ่าย

360,000

4,470,000

-

720,000

210,000

-

5,400,000

รวม

หมายเหตุ *นางไขศรี เนือ่ งสิกขาเพียร ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษทั เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดย
นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทนนางไขศรีฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563
ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว
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อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปี 2562
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

ไม่ได้กำาหนด

(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)

ไม่ได้กำาหนด
30,000

ประธาน
งดจ่าย

งดจ่าย

ไม่ได้กำาหนด

กรรมการ

ทัง้ นีบ้ ริษทั ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อน่ื ๆ ให้กรรมการบริษทั นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวม 5 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส
เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำารองเลีย้ งชีพทีบ่ ริษทั สมทบให้ผบู้ ริหารในฐานะพนักงานของบริษทั และอืน่ ๆ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 33,934,686 บาท
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในปี 2562 เช่นเดียวกับปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการสรรหา
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าลได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่
สำาคัญในสามด้านหลัก คือ การสรรหาผูท้ ม่ี คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม
มาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระ
หรือในกรณีอนื่ ๆ การกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการกำาหนดและ
เสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบตั แิ ละการดำาเนินการด้านบรรษัทภิบาล
ของบริษทั ซึง่ ครอบคลุมครบถ้วนทัง้ 5 หมวดของหลักการกำากับ
ดูแลกิจการทีด่ สี าำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 (CG Principles
2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกั บ ทั้ ง
8 หมวดของหลั ก การกำา กับดูแลกิจการที่ดีสำา หรับ บริ ษั ท
จดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code
(CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำางาน
เพือ่ การพัฒนาความยัง่ ยืนของบริษทั จดทะเบียน ประกอบด้วย
การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
การกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็น
ไปเพือ่ ความยัง่ ยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
การสรรหาและพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห าร
บุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ การดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการสนับสนุนการมีสว่ นร่วม
และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงทบทวนการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี
ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล กำาหนดให้มกี ารเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามทีเ่ ห็นว่าจำาเป็นและเหมาะสม
โดยต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ นัน้ ในปี 2562
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมี
การประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็น
ร้อยละ 100
สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 ได้ดังนี้
1. ด้านสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำาหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2563 ต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ 2 นับจากการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เป็นต้นมา
2. ด้านค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ได้พจิ ารณาและเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั เิ งิน
รางวัลประจำาปี 2562 สำาหรับพนักงานและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท ตลอดจนงบประมาณการขึ้นค่าจ้างประจำาปี 2563
สำาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับผลการปฏิบตั งิ าน และ
สอดคล้องกับผลประกอบการโดยรวมของบริษัท เพื่อรักษา
ความเป็นผู้นำาในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งเป็นไปตาม
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีก่ าำ หนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ
เป็ น ธรรมและสมเหตุ ส มผล และตามอำ า นาจดำ า เนิ น การ
ของบริษัท
3. ด้านบรรษัทภิบาล
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีม ติ เ ห็ น ชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษั ท ภิ บ าลให้ มี ก ารกำ า หนดและทบทวนนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษทั ดังนี้
3.1 นโยบายด้านบรรษัทภิบาล
• พิจารณาและทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code
ปี 2560 ในส่วนทีเ่ พิม่ เติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles
2555 และแนวทางดำาเนินการในปัจจุบนั ของบริษทั ในเรือ่ งทีไ่ ด้
ปฏิบตั แิ ละสอดคล้อง/ยังไม่ได้ปฏิบตั ติ าม CG Code จนเข้าใจ
ประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำาไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่

บริษัทอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประเมิน
การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผลการปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วและแผนพั ฒ นามี
ความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งบนหลัก Apply or Explain
แล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาซึง่
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้
มีมติตามทีค่ ณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เสนอด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้
1) อนุมตั กิ ารคงมาตรการทดแทนในเรือ่ งทีแ่ นวปฏิบตั ขิ อง
บริ ษั ท ยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ CG Code ตามที่ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั ไิ ว้ในปี 2561 สำาหรับปี 2562
2) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณา
ทบทวนการปฏิบตั ติ าม CG Code ของคณะกรรมการบริษทั
และกำาหนดมาตรการทดแทนสำาหรับแนวปฏิบตั ทิ ย่ี งั ไม่สอดคล้อง
กับ CG Code ในรายงานประจำาปี 2562 และแบบ 56-1 ต่อไป
(สำาหรับรายงานทีต่ อ้ งจัดส่งในปี 2563 เป็นต้นไป (รายงานประจำา
ปี 2562))
• เห็ น ชอบให้ เ สนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาอนุมัติการทบทวนหลักเกณฑ์ข้อกำาหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท โดยการเพิ่มข้อความเป็นวรรค
สุดท้ายของหลักเกณฑ์ขอ้ กำาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของ
บริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คณุ สมบัตกิ รรมการอิสระ
ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ก.ล.ต. ในเรือ่ งความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ และเรื่องการให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งมีข้อยกเว้น
ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจผ่อนผันข้อห้าม
ของข้ อ กำ า หนดคุ ณ สมบั ติ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฉบั บ
ปัจจุบันได้ และปรับปรุงข้อความเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับหลักเกณฑ์ขอ้ กำาหนดคุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
โดยอ้อม
• กำ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ
จรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4 ของบริษัท อย่างเคร่งครัดจน
บริษัทได้รับผลการสำารวจของโครงการสำารวจการกำากับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำาปี 2562 ในระดับ
“ดีมาก” (Very Good) เป็นปีแรก โดยมีคะแนนเฉลีย่ โดยรวมที่
"ร้อยละ 88" ซึง่ สูงกว่าบริษทั จดทะเบียนโดยรวมทีร่ อ้ ยละ 82
• อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลฉบับเดิมที่ท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561
ได้มมี ติอนุมตั ไิ ว้ตอ่ ไป เนือ่ งจากพิจารณาทบทวนโดยละเอียด
รอบคอบแล้วเห็นว่ากฎบัตรฯ ฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหา
ครอบคลุมหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอย่าง
ครบถ้วน และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี
3.2 แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล
• ทบทวนความเป็ น อิ ส ระของกรรมการบริ ษั ท โดย
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ก รรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น
กรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่า
คุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
จำานวน 6 คน มากกว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ นายผดุง ลิขิตสัจจากุล
และนายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ มีผลให้
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่ง และประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ
• ทบทวนและเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลในรูปแบบเดียวกัน คือ กรรมการ
แต่ละคนประเมินคณะกรรมการโดยรวมทัง้ คณะ (As a whole)
และกรรมการแต่ละคนประเมินตนเอง (Self-assessment)
รวมทั้งแบบประเมินกรรมการผู้จัดการ ฉบับเดิมที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ได้มีมติอนุมัติไว้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแบบประเมินฯ
ฉบับดังกล่าวยังคงมีเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการผูจ้ ดั การ
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โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนแบบ
ประเมินฯ ดังกล่าวและจัดให้มกี ารประเมินผลเป็นประจำาทุกปี
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ IOD และเพื่อนำามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
สรรหากรรมการที่จะครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ
ในปี 2563 และการวางแผนเรื่ อ งการพั ฒ นาความรู้
ของกรรมการบริ ษั ท ต่ อ ไปด้ ว ย ทั้ ง นี้ ผ ลการประเมิ น
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ประจำาปี 2562 ทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่
กำาหนดที่ร้อยละ 90
ในนามคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายผดุง ลิขต
ิ สัจจากุล
ประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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10

การกำากับดูแลกิจการ

การกำากับดูแลกิจการของบริษัท

เอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลักคือ
ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับ
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
การดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัท
2. คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ภิบาลทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำาทุกปี โดย
3. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง กำาหนดให้เรือ่ งบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึง่ ในการประชุม
4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6. การปฏิบตั ติ ามหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรือ่ งอืน่ ๆ แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท
บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
ที่ดี ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการภายในประเทศ
1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
เช่น หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน
บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และ ปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
เป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกัน ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกำากับดูแลกิจการ
มาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัทและบนพื้นฐานแห่ง ที่ ดี สำ า หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560 หรื อ Corporate
ประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็น Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการ
แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลและ กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความ
จรรยาบรรณของเอสซีจี
ร่วมมือของคณะทำางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท
บริษทั มีความมุง่ หวังทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่าง จดทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามโครงการสำารวจการกำากับ
ด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำาหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance
ของบริษทั ด้วยเชือ่ มัน่ ว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบบริหาร Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคม
จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง ส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) โดยคณะ
ผลตอบแทนและเพิม่ มูลค่าระยะยาวให้ผถู้ อื หุน้ รวมถึงการสร้าง กรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสนับสนุนส่งเสริม บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมี
นอกจากนี้บริษัทยังได้ยึดถือและปฏิบัติตามตามนโยบาย การกำาหนดนโยบาย รวมถึงนำาหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีตามที่ปรากฏในรายงาน สำา หรั บหลั ก เกณฑ์ ในเรื่ องใดที่ ยั งไม่ ได้ มี ก ารกำ าหนดเป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) นโยบายหรือยังไม่ได้นำามาปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้
ของเอสซีจีด้วย
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของ คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำา
นโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีคณะกรรมการสรรหา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามที่เห็นเหมาะสม
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าลทำ า หน้ า ที่ กำ า กั บ ดู แ ลด้ า น
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ
บรรษัทภิบาลของบริษทั ทัง้ การกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ให้กาำ หนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ
ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ ชุดต่าง ๆ โดยให้มีผลตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา รวมทั้งยัง
ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษทั และ กำาหนดให้มีการทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
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บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ตี า่ งๆ ซึง่ ได้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำาทุกปี และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgceramics.com)
แล้วด้วย
เนือ่ งจากคณะกรรมการบริษทั ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของการกำากับดูแลกิจการจึงได้กาำ หนดแนวทางทีช่ ดั เจนในการ
ให้อสิ ระแก่ฝา่ ยจัดการในการริเริม่ และดำาเนินการปรับปรุงเรือ่ ง
การกำากับดูแลกิจการของบริษทั อย่างต่อเนือ่ งภายใต้คาำ แนะนำา
ของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2562
ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทได้รับการประเมินเรื่องการกำากับดูแล
กิจการต่าง ๆ ดังนี้
• ได้รับผลการสำารวจ CGR ประจำาปี 2562 โดย IOD
ในระดับ “ดีมาก” (ระดับ 4 ดาว) โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
ที่ ร้อยละ 88
• ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 (AGM
Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นอกจากนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2562 โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พจิ ารณาทบทวนการนำาหลัก
ปฏิบัติ 8 ประการ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสาำ หรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตามข้อแนะนำาของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั โดยได้พจิ ารณาและ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะผูน้ าำ ขององค์กร ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัท ทุ ก คนได้ พิ จ ารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอี ย ด
รอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำาคัญของการนำา
หลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำาไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี สำาหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่
ยังไม่ได้มีการกำาหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำามาปฏิบัติ
บริษัทได้มีการกำาหนดมาตรการทดแทนในเรื่องที่แนวปฏิบัติ
ของบริษทั แตกต่างจาก CG Code โดยฝ่ายจัดการจะรายงาน
ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวม
ทัง้ คณะกรรมการบริษทั ทราบเพือ่ พิจารณาทบทวนเป็นประจำา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามที่เห็นเหมาะสม
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาทบทวน
การนำาหลักปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือ
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ปรับปรุงจาก CG Principles ไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัท
อย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ได้พจิ ารณาผลประเมินการปฏิบตั ติ ามหลัก
ปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผล
การปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติอนุมัติ
ให้คงมาตรการทดแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ไิ ว้
ในปี 2561 สำาหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทไม่ได้นำามาปรับใช้กับ
บริบททางธุรกิจ และมอบหมายให้ฝา่ ยจัดการเปิดเผยรายงาน
การพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะ
กรรมการบริษัท และมาตรการทดแทนสำาหรับแนวปฏิบัติที่ยัง
ไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำาปี 2562 และ
แบบ 56-1 ต่อไป
ทัง้ นี้ ฝ่ายจัดการได้พจิ ารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
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
หลักปฏิบัติ 8

รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ทางการเงิ น และ
การเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure
and Financial Integrity)
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ
ผู้ ถื อ หุ้ น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำานวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลัก
ทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่ง
ผลกำาไรจากบริษทั การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้า การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่าง
เป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท เช่น
การเลือกตัง้ กรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกำาหนด
ค่าสอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ การแก้ ไ ขหนั ง สื อ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรม
ที่สำาคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำานวนหุ้นที่ถืออยู่
โดยแต่ ล ะหุ้ น มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งหนึ่ ง เสี ย งและไม่ มี หุ้ น ใดมี
สิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัท
ยังได้ดำาเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ข้อมูลที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ
การดำาเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์โดยเปิดเผย
ข้อมูลนัน้ ผ่านทัง้ ทางเว็บไซต์ของบริษทั และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ
และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำาหนดวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SETLink
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันประชุม

สำาหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มี
รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำาชี้แจงเหตุผล
ประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้
เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบ
การลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง
แสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน
เว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
มากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน
3. เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วม
ประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีบ่ ริษทั ได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถกำาหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำาหนด โดยบริษัท
ได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อน
เข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการ
อิสระที่บริษัทกำาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และ
เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการไว้ ใ นหนั ง สื อ นั ด ประชุ ม โดยผู้ ถื อ หุ้ น สามารถ
ดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
ได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเพื่อสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอืน่ ๆ ทีส่ าำ คัญของบริษทั
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ที่อยู่ สำานักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
• เว็บไซต์ www.scgceramics.com
• อีเมล cotto-ind-dir@scg.com
5. ในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปีในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน รวมจำานวน 12 คน
6. บริษทั มีนโยบายส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2562 ณ ห้องซาลอน
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เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร เลขที่
204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เพือ่ อำานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าประชุมได้มากขึน้
ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ภายใน
ห้องประชุมเดียวกันซึง่ จะทำาให้การประชุมดำาเนินไปอย่างราบรืน่
และมีประสิทธิภาพประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
เดินทางได้สะดวก เนือ่ งจากอยูต่ ดิ ถนนรัชดาภิเษก และตั้งอยู่
ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินห้วยขวาง
7. ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียน
โดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของ
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำาให้ขั้นตอน
การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้
มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์สำาหรับปิดหนังสือ
มอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำานวยความสะดวก
ตลอดการลงทะเบียน โดยบริษทั ได้เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วม
ประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการและ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดวิ ธี ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน
ในการประชุม สรุปได้ดังนี้
8.1 กำาหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยให้นบั หนึง่ หุน้
เท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำาโดย
เปิดเผยด้วยวิธีชูมือ
8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนใน
ทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยวิธกี ารลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธาน
ในทีป่ ระชุมจะสอบถามทีป่ ระชุมว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
คนใดไม่ เ ห็ น ด้ ว ยหรื อ งดออกเสี ย ง ขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ
ผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงชูมอื และลงคะแนน
ในบั ต รยื น ยั น การลงคะแนนพร้ อ มทั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ และ
เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตร
ยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้น
ทีเ่ ห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชือ่ ในบัตรยืนยันการลงคะแนน
โดยไม่ตอ้ งชูมอื และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทีเ่ ห็นด้วย
ทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
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สำาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษทั จะ
ดำาเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
8.3 สำาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ
นั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจาก
เสร็จสิน้ การลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้
เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจ
ขอให้ที่ประชุมดำาเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อ
ให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง และเมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจ
นั บ คะแนนเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ จ ะแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
รายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. บริษทั ได้จดั ให้มตี วั แทนของผูส้ อบบัญชีทม่ี คี วามเป็น
อิสระทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอด
การประชุม รวมทั้งมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก
สมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ ล งทุ น ไทยเข้ า ร่ ว มสั ง เกตการณ์ และ
ได้เชิญชวนให้ผถู้ อื หุน้ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับ
ตัวแทนผู้สอบบัญชีอีกด้วย
10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก
ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลง
คะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มี
การลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุม
เป็นต้นไปจึงอาจทำาให้มผี อู้ อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่
เท่ากันได้
11. ในระหว่างการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานทีป่ ระชุมได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ
เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดในเรื่ อ ง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือ
ข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้
คำาตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วย
12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถ
ขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำาดับในระเบียบวาระที่ได้กำาหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มี
การเปลี่ ย นแปลงลำ า ดั บ วาระดั ง กล่ า วและไม่ มี ก ารขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำาหนดไว้ใน

หนังสือนัดประชุมผู้ถอื หุ้นแต่อย่างใด นอกจากนีภ้ ายหลังจาก
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วน
แล้ว ประธานทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม
ในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดประชุม
14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม
15. บริษทั มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วยข้อมูลที่สำาคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการ
ลงคะแนนเสียง มติทป่ี ระชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
รวมถึงคำาถาม คำาชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
ในที่ประชุม โดยระบุชื่อ นามสกุล และประเภทของผู้ถือหุ้น
(มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ที่ซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ และ
จั ด ทำ า รายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ า ปี 2562
แล้ ว เสร็ จ ภายใน 14 วั น นั บ แต่ วั น ประชุ ม และได้ ส่ ง ให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำาหนด พร้อมทัง้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562
คณะกรรมการบริหารได้พจิ ารณาคำาถามและข้อเสนอแนะของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ร วบรวมได้ จ ากการจั ด ประชุ ม และเสนอคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อกำาหนดแนวทางดำาเนินการที่เหมาะสม
รวมทัง้ ปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีตอ่ ไปให้ดยี ง่ิ ขึน้
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและ
การปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้
2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน

กรรมการที่ ค รบกำา หนดออกตามวาระล่ ว งหน้ า อย่างน้อย
3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์
ดั ง กล่ า วผ่ า นทางระบบ SETLink ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 บริษัท
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั
ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 โดยได้
เผยแพร่ เ รื่ อ งดั ง กล่ า วทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท และแจ้ ง
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2562 ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั ในวันเดียวกัน โดยผูถ้ อื หุน้ ต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 และแบบฟอร์มเสนอชื่อ
กรรมการทีส่ ามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษทั และ
ส่งแบบฟอร์มและเอกสารทัง้ หมดถึงเลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริษทั ที่ “เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ่
เขตบางซื่อ 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
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
จะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์
การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษทั หลังจากนัน้ จะได้เสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก่อนเสนอรายชือ่
บุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ”ิ
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ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
การประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำา
ปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว คณะกรรมการ
บริหารจึงเป็นผู้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท ตามหลั ก เกณฑ์
การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท และได้นำาเสนอ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อ
พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอีกครัง้ หนึง่
ก่ อ นเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสมต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2.2 การกำาหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ
บริษทั ได้ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในกรณีทไี่ ม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่บริษัทกำาหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหรือ
บุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์กาำ หนด ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารและหลักฐานทีผ่ เู้ ข้าร่วม
ประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและ
การลงทะเบียนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มี
การส่งทางไปรษณียใ์ ห้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม
และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บนเว็บไซต์ของบริษทั เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า
30 วัน
2.3 การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
กรรมการอิสระเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทสำาคัญในการกำากับดูแล
กิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำาคัญในการทำาหน้าที่ของ
กรรมการอิ ส ระเพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอ
แนะแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการ
อิสระผ่านอีเมล cotto-ind-dir@scg.com ซึ่งกรรมการอิสระ
จะเป็นผู้พิจารณาดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม
หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าเป็นเรื่องสำาคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
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หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะ
เสนอเรือ่ งดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
กำาหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
ยังไม่มผี ถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใด ๆ
2.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ
บริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั เพือ่ แสวงหาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ น่ื ในทางมิชอบ โดยในปี 2561 คณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารให้
มี ก ารจั ด ทำ า นโยบายการจั ด การข้ อ มู ล ภายในที่ มี ผ ลต่ อ
ราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้งจัดทำา
แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
(Insider Trading Guideline) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ
งานของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกทีม่ า
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อ
ช่วยปกป้องบุคคลดังกล่าวจากการกระทำาที่ไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายกำาหนด
รวมทั้งได้กำาหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท
ผูบ้ ริหารและพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) เพื่อส่งเสริม
และยกระดับการปฏิบัติของบริษัทให้มีความโปร่งใสตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ
ที่ 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
ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมี
การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปี และ
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
• นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสหรือ
ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั
จดทะเบียนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทาำ การซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง
นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

• ทัง้ นี้ หน่วยงานเลขานุการบริษทั ได้สง่ จดหมายแจ้งให้
กรรมการบริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
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.
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวโดยกำาหนดให้มกี ารรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกครัง้ และเปิดเผยข้อมูลจำานวนหุน้ ทีถ่ อื ณ ต้นปี สิน้ ปี
และทีม่ กี ารซือ้ ขายระหว่างปีของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำาปี
ทัง้ นีใ้ นปี 2562 ทีผ่ า่ นมา ไม่ปรากฏการกระทำาความผิด
ของกรรมการบริ ษั ท ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และพนั ก งานใน
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่
บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว เกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน
แต่อย่างใด
2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องการจัดการ
เกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูเ้ กีย่ วข้อง ซึง่ หมายถึง
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัทอย่าง
รอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้
กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนี้
• กำาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็น
ประจำาทุกสิ้นปี
• ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
จะต้องจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงาน เพือ่ ให้เป็น

ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• มี ก ารเปิ ด เผยโครงสร้ า งการถื อ หุ้ น ในกิ จ การที่ มี
อำานาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้ง
ผู้ถือหุ้นที่มีอำานาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้าง
การถือ หุ้ นที่ชัด เจน โปร่ งใส ไม่ มีก ารถื อ หุ้นไขว้กับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทาำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการ
บริษทั คนหนึง่ คนใดมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์ในเรือ่ งทีก่ าำ ลัง
มีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในเรือ่ งนัน้ โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง
เพือ่ ให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่างยุตธิ รรม
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
• ในกรณีที่มีการอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่
จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรม
และถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำาเนินธุรกิจโดย
ยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายเพือ่ ประโยชน์รว่ มกันอย่างยัง่ ยืน โดยมีคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้กำากับดูแลให้มีการดำาเนินการตามที่กฎหมาย
กำาหนด และตามทีไ่ ด้กาำ หนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาล
แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จรรยาบรรณบริษัท และ
นโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงดูแลให้มน่ั ใจได้วา่ สิทธิดงั กล่าว
ได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค
อย่างเคร่งครัด
จากบริบทข้างต้น คณะกรรมการบริษทั จึงได้นาำ นโยบาย
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement
Policy) ของเอสซีจี ปี 2560 มาเป็นแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้พนักงาน
มีแนวทางที่ชดั เจนในการดำาเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสีย พร้อมทัง้ คำานึงถึงผลกระทบต่อของบริษทั เพือ่ สร้าง
ความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นไปอย่าง
เป็นธรรม เหมาะสมและครบถ้วน
ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้
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1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสำาคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท
จึ ง กำ า หนดให้ ค ณะกรรมการในฐานะตั ว แทนของผู้ ถื อ หุ้ น
รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำาเนิน
ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริษัท เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ใน
การดูแลผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม ทัง้ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีก่ าำ หนดไว้
ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั และตามหลักการการกำากับดูแล
กิจการที่ดี เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอ
วาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็น
กรรมการล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น การเลื อ กตั้ ง
กรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึง
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การดำาเนินธุรกิจของบริษทั ผ่านกรรมการอิสระ โดยข้อคิดเห็น
ทุกข้อจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาต่อไป
นอกเหนือจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษทั
ยังดำาเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและ
อำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผย
สิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว
2. พนักงาน
ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริษทั มีอดุ มการณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรม โดย
ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นได้มีการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับจรรยาบรรณเอสซีจี เรือ่ งสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
ซึง่ ได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายของแต่ละประเทศ การปฏิบตั ิ
ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human
Rights: UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเอสซีจีได้เข้าร่วม
สนับสนุนและปฏิบัติตามมาตั้งแต่ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้วย
หลักการและสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำางานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO)
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
และข้อกำาหนดสากลอืน่ ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสญั ญาที่
มีพนั ธกรณีจะต้องปฏิบตั ติ าม
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ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิง่ แวดล้อม
ความปลอดภัยนับเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าที่สำาคัญยิ่งของ
การทำางาน บริษัทจึงมีความห่วงใยและต้องการอย่างสูงสุดให้
พนักงานและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกคนมีความปลอดภัยในการทำางาน
ไม่ประสบหรือปราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจาก
การทำางาน (Injury & Illness Free) โดยการควบคุมความเสี่ยง
ในการทำางานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้ระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety
Framework) โดยมุง่ หวังให้แต่ละหน่วยงานมีระบบการจัดการ
และพั ฒ นาด้ า นความปลอดภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บริ ษั ท มี
การดำ า เนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝัง
จิตสำานึกในเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ พ นั ก งานและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำาหนด เพื่อการยั่งยืนและ
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 ผูบ้ ริหารทุกคนต้องเป็น
ผูน้ าำ และรับผิดชอบในการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย (Visible
Safety Leadership) โดยการเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัย ให้
พนักงานและคูธ่ รุ กิจสามารถรับรูว้ า่ ผูบ้ ริหารห่วงใย (Care) และ
ให้ความสำาคัญเรือ่ งความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นอย่างยิง่
พร้อมกับการติดตามวัดผลระดับความเป็นผูน้ าำ เพือ่ มาปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่ ง มีการสังเกตความปลอดภัยในการทำางาน (Safety
Observation) โดยผูบ้ ริหาร เป็นกระบวนการสังเกตการทำางานของ
พนักงานและคูธ่ รุ กิจว่าปฏิบตั ติ ามข้อกำาหนดหรือวิธกี ารทำางาน
อย่างปลอดภัยหรือไม่ หากพบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถทำางานอย่าง
ปลอดภัยดีแล้ว ผูบ้ ริหารจะกล่าวชมเชยเพือ่ สร้างขวัญและกำาลังใจ
ให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน หากพบประเด็นทีเ่ ป็นความเสีย่ ง ผูบ้ ริหารจะ
ขอให้หยุดการทำางานและสร้างความเข้าใจให้ผปู้ ฏิบตั งิ านปรับ
เปลีย่ นวิธกี ารทำางานทีม่ คี วามปลอดภัย เพือ่ สร้างความเข้าใจแก่
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ในด้านวิธกี ารปฏิบตั งิ านบริษทั มุง่ มัน่ ดำาเนินการลด
ความเสีย่ งและควบคุมการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยการทบทวน

และประเมินความเสีย่ งในการทำางานทีม่ แี นวโน้มการเสียชีวติ หรือ
บาดเจ็บรุนแรง พร้อมทัง้ ปรับปรุงระบบปฏิบตั กิ ารและติดตาม
การควบคุมให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างสม่าำ เสมอ เช่น การประกาศใช้
กฎพิทกั ษ์ชวี ติ (Life Saving Rules) ซึง่ มีทง้ั หมด 10 ข้อ ซึง่ เป็น
กฎความปลอดภัยทีล่ ะเลยไม่ได้ การสร้างมาตรฐานในการทำางาน
ในที่สูง ตั้ง แต่ 1.8 เมตรขึ้น ไป มี ก ารจั ด ตั้ง คณะทำ า งาน
ความปลอดภัยในการทำางานทีส่ งู (Community of Practice, CoP)
เพื่อดำาเนินงานตามระบบบริหารจัดการการทำา งานที่สูง มี
การจัดทำามาตรฐานและติดตัง้ เครือ่ งจักรตามระบบ Foolproof
Machine ซึง่ เป็นระบบ Safety Sensor หรือ Safety Interlock
Switch เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความผิดพลาดของพนักงาน
ทีป่ ฏิบตั งิ านกับเครือ่ งจักร รวมไปถึงส่งเสริมและรณรงค์การให้
ความรู้พนักงานในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและการหยุด
เครื่องจักรก่อนการปรับแต่ง มีการจัดทำามาตรฐานเครื่องมือ/
อุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจรับรองโดยช่างผูช้ าำ นาญการให้อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งานอย่างสม่าำ เสมอ พร้อมทัง้ มีการบ่งชีโ้ ดยออกใบรับรอง
เพือ่ ตรวจติดตามก่อนการใช้งาน ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม
และพฤติกรรมความปลอดภัย บริษทั เน้นการสร้างการมีสว่ นร่วม
ระหว่างพนักงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นแนวทาง
สำาคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและการทำางาน
ร่วมกัน เพือ่ ช่วยให้ความผิดพลาดและอุบตั เิ หตุในการทำางาน
ผ่านกิจกรรมสร้างการมีสว่ นร่วมในการทำางานอย่างต่อเนือ่ ง เช่น
การสังเกตการทำางานเพือ่ ความปลอดภัย (Behavior- Based
Safety, BBS) เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่ปลอดภัยใน
การทำางาน ซึง่ เป็นส่วนสำาคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
กิจกรรมการหยัง่ รู้ ระวังภัย (KYT) เพือ่ ช่วยกันวิเคราะห์และค้นหา
อันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และช่วยกันย้าำ เตือนก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน
การตรวจความปลอดภั ย โดยเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย
หัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อช่วยค้นหา
และลดสภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัย กิจกรรม 5ส เพื่อดูแล
สภาพพื้ น ที่ ก ารทำ า งานให้ ส ะอาดเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
ช่วยสร้างวินัยและความปลอดภัยในการทำางาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัทมุ่งมั่น
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำางานและกิจกรรมเสริมในด้าน
อนุรกั ษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น สำารวจ
และแจ้งจุดที่มีการรั่วไหลลมอัดอุตสาหกรรมข้อมูลให้คณะ
ทำางานด้านพลังงาน เพื่อแก้ไขและบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อ
การปรับปรุงต่อไป รวมทั้งมีหลักสูตรระบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO14001, SHE Law & Regulations เป็นต้น

ด้านการดูแลพนักงาน
1) การบริหารค่าตอบแทน
บริษทั มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับ
อย่างเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
โดยยึดถือหลักความเป็นธรรมทั้งภายในและภายนอกตาม
แนวทางของเอสซีจี ซึง่ การสร้างความเป็นธรรมเมือ่ เปรียบเทียบ
ภายในนัน้ จะมุง่ เน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสำาคัญหรือ
ค่าของงาน มีการกำาหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับ
ตำาแหน่งงานอย่างเหมาะสม พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่
เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านและ
ระดับตำาแหน่งงานทีร่ บั ผิดชอบ และสำาหรับการสร้างความเป็นธรรม
เมื่อ เปรี ย บเที ย บกั บ ภายนอกนั้น จะมุ่ง เน้ น เรื่อ งการจ่ า ย
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั ในอุตสาหกรรม
เดียวกันโดยมีการสำารวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน
ทุกระดับกับองค์กรภายนอก อีกทัง้ ยังมีการกำาหนดงบประมาณ
การจ่ายค่าตอบแทนทีส่ อดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษทั
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสัน้
นัน้ จะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี เช่น
การสร้างยอดขาย กำาไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาว
จะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัท
ในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของกำาไร ส่วนแบ่งการตลาด
ผลการดำาเนินงานโดยรวม และการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2) การจัดสวัสดิการ
บริษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่าง
เหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการอย่างสมำ่าเสมอ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เปลีย่ นแปลงไป และครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ตัง้ แต่สวัสดิการ
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน เช่น เบีย้ เลีย้ ง ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ที่พัก เครื่องแบบ สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การให้ค่ารักษา
พยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำาปี ศูนย์กฬี า
และสุขภาพ และสวัสดิการ เพื่อการช่วยเหลือพนักงาน
ในกรณีต่าง ๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน
เป็นต้น
3) การดูแลพนักงานในระยะยาว
บริษทั มีนโยบายและมุง่ มัน่ ในการดูแลพนักงานในระยะ
ยาวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
ซึ่ ง ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลกั บ กระทรวงการคลั ง
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พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่าย
สมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของ
ค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้
ส่งเสริมเรือ่ งการดูแลพนักงานในระยะยาวอืน่ ๆ เช่น การช่วย
เหลือค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั กำาหนด การจัดทำาโครงการเตรียมความพร้อม
สำาหรับพนักงานก่อนเกษียณอายุทงั้ ในด้านสุขภาพการบริหาร
การเงิน และการลงทุนการส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งชมรม
พนักงานต่าง ๆ เป็นต้น
4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
บริ ษัท ได้ มีก ารเตรี ย มความพร้ อ มให้ พ นั ก งานทั้ง ใน
ด้านร่างกาย จิตใจ และความรูค้ วามสามารถ ทัง้ ในด้านวิชาชีพ
ด้านเทคนิค และด้านความเป็นผูน้ าำ รวมถึงด้านเทคโนโลยีท่ี
ปัจจุบนั ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการช่วยทำาให้การทำางานของ
พนักงานมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยบริษัทได้ดำาเนินการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานในการปรับตัวและพร้อมรับกับสถานการณ์
ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้พนักงาน
สามารถทำางานสอดประสานร่วมกันตลอดทัง้ บริษทั ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10 ที่ไม่ได้
มุง่ เน้นเฉพาะการเรียนในห้องเรียน (Classroom Training) เท่านัน้
แต่ยงั เน้นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และการลงมือทำา (Action
Learning) รวมไปถึงการเรียนรูจ้ ากบุคคลอืน่ (Coaching &
Consulting) รวมถึงการเริม่ ใช้วธิ กี ารเรียนรูผ้ า่ น e-Learning ด้วย
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจเซรามิกและพร้อมเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืนต่อไป่
หลักสูตร Functional Training
เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ตาม Core Competency ทีจ่ าำ เป็นเพือ่ นำาความรูค้ วามสามารถ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ จากการปรับกระบวนการผลิต
ทีเ่ น้นการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด โดยทุก Location จะต้องสามารถ
ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันได้ทุกแบรนด์
บริ ษั ท จึ ง ได้ กำ า หนดกระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า ง
มาตรฐานในการทำางานของพนักงานให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เพือ่ จะได้สง่ มอบสินค้าทีม่ มี าตรฐานเดียวกันไม่วา่ จะ
ผลิ ต ที่ โ รงงานใดให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้
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เหมือนกัน โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่หลักสูตร Functional Competency
ตั้งแต่มาตรฐานการผลิตกระเบื้องเซรามิค และการควบคุม
คุ ณ ภาพ (Basic Ceramic) และต่ อ ด้ ว ยกระบวนการ
Knowledge Sharing ของแต่ละ Function งาน เพื่อให้ได้
มาตรฐานความรูแ้ ละถ่ายทอดความรูด้ งั กล่าวไปยังพนักงานที่
อยู่หน้างานต่อไป
หลักสูตร Leadership Development
เป็ น หลั ก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ เ รี ย นรู้ เ รื่ อ ง
การบริหารจัดการ เพือ่ ให้สามารถเป็นผูน้ าำ และทำางานร่วมกับ
ผูอ้ น่ื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารความเปลีย่ นแปลง
ที่พนักงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำาจะต้องบริหาร
จัดการทั้งด้านธุรกิจรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวทาง
การทำางานที่บริษัทได้กาำ หนดไว้ เช่น
• หลักสูตร Supervisory Skill หลักการบริหารงานและ
การบริหารทีมงานเบื้องต้น สำาหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน
• หลักสูตร Business Concept Development (BCD)
หลักการดำาเนินธุรกิจ สำาหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาที่
มีอายุงาน 6 ปีขึ้นไป
• หลักสูตร Management Development Program
(MDP) หลักสูตรด้านการจัดการ สำาหรับพนักงานระดับจัดการ
ที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป
หลักสูตรการพัฒนาทักษะ ตามแนวทางของระบบ
Integrated Business Excellence (IBE)
เป็นระบบทีบ่ ริษทั นำามาใช้เพือ่ พัฒนามุมมองการจัดการ
กับปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำางานตลอดทัง้ บริษทั เพือ่ ให้
สอดประสานกันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
มี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ดำาเนิ น การพั ฒ นาทั ก ษะของพนั ก งานเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• Feedback & Coaching เทคนิคการให้และ
การรับ Feedback และ
แนวทางการโค้ช
• Performance Dialogue หลักการใช้ Visual Board,
การประชุมทีมและ
การแก้ไขปัญหา
• Inspirational Leadership การสือ่ สารวิสยั ทัศน์ และ
การพัฒนาภาวะผู้นำา
ที่ต้องรับผิดชอบต่อ
วิสัยทัศน์รวมถึง
การนำามาสู่ภาคปฏิบัติ

• Courageous Conversation หลักการสนทนา
ที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะบทสนทนาทีย่ าก
• Delegation &
หลักการจัดลำาดับ
Empowerment
ความสำาคัญ
การมอบหมายงานและ
อำานาจการตัดสินใจ
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาความสามารถเรื่ อ ง Safety
Competency
สำาหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนที่เป็นการจัด
อบรมพัฒนาตามข้อกำาหนดตามกฎหมาย ตามความเสีย่ งของ
แต่ละตำาแหน่งงาน และตามนโยบายหรือระบบจัดการ เพือ่ ให้
พนักงานทุกคนสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย ปราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจาก
การทำางาน อย่างยั่งยืน
หลักสูตร Design Thinking
เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การหาแนวทางและกระบวนการในการทำางานให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบนั ได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Digital
เป็นการนำาเครือ่ งมือ Digital มาปรับใช้ เพือ่ ความรวดเร็ว
ในการทำางาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้
ดียิ่งขึ้น เช่น Power BI, RPA, Office 365 เป็นต้น
การประเมิน e-Policy
เพือ่ ให้พนักงานได้เรียนรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง
เนือ่ งจากมีขอ้ กฎหมายและภัยคุกคามทาง Cyber ต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการทำาธุรกรรมในรูปแบบ electronics ทีเ่ ข้มข้นมากขึน้
การประเมินศักยภาพพนักงาน และ People Characters
เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงาน (Development
Area) สำาหรับพนักงานจัดการตามระบบ Talent Management
ด้วยการประเมินตามปัจจัยที่บริษัทกำาหนดแบบ 360 องศา
รวมถึงการประเมิน Characters เพื่อนำาผลไปใช้กำาหนด
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไป
การประเมินจริยธรรมในการทำางาน Ethics
เป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในเรื่องคุณธรรม จรรยาบรรณ การต่อต้านคอรัปชัน
และสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
หลังจากที่บริษัทได้กำาหนดให้มี Way of Working
(S-CASH) ในการทำางานสำาหรับพนักงาน และได้สร้างการรับรู้

และความเข้าใจไปแล้ว ก็ยงั ได้เพิม่ แนวทางการสร้างความเชือ่ มโยง
พฤติกรรมของพนักงานที่ตรงกับ S-CASH เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง
จริ ง ในการสื่ อ สารให้ ทุ ก หน่ ว ยงานได้ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจจาก
ตัวอย่างจริงมากขึน้ รวมถึงเป็นการยกย่องชืน่ ชมในพฤติกรรม
ตามที่บริษัทกำาหนดไว้ และได้ขยายผลไปสู่ความร่วมมือ
ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เห็นภาพ
เดียวกัน เพื่อพัฒนาโอกาสที่จะเติบโตของธุรกิจต่อไป
Way of Working (S-CASH) ซึ่งประกอบไปด้วย
• Synergy (รวมพลังร่วมใจ) ประสานความร่วมมือ
สื่อสารต่อเนื่อง ให้เกียรติยกย่องและไว้วางใจกัน ผลงานของ
ทีมตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
• Customer-Centric (ใส่ใจลูกค้า) ศึกษาเรียนรูข้ อ้ เท็จ
จริงจนเกิดความเข้าใจ แล้วนำาไปตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (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
โดยบริษัทส่งเสริมให้พนักงานรู้ความหมายและมีความเข้าใจ
ใน S-CASH ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบในการพัฒนา
แบบ 70:20:10 เพื่อให้พนักงานสามารถนำา Way of working
(S-CASH) ไปใช้ในการทำางานได้
โดยในปี 2562 พนักงานของบริษัทมีวันฝึกอบรมเฉลี่ย
ต่อคน 1 วัน และมีคา่ ใช้จา่ ยในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาพนักงาน
ทั้งภายในและภายนอก มากกว่า 2,600,000 บาท
3. ลูกค้า
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ส่งมอบสินค้าและบริการทีต่ อบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของลูกค้าทัง้ ด้านคุณภาพและราคาทีเ่ ป็นธรรม โดยสินค้าและ
บริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วยการใช้
กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำาเนินงานและการตลาดเพิม่ คุณค่า
(Human Value Marketing) เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความมัน่ ใจและ
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ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด และได้จดั ให้มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
การบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับสินค้าและ
บริการ รวมถึงการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา
การบริการหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนเมือ่ เกิดปัญหาเพือ่
นำาข้อเสนอแนะไปจัดทำาเป็นแผนงานสำาหรับปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำาเนินงานให้ดมี ากขึน้
บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำาคัญคือ Voice of Customer จึง
ได้มกี ารสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุม่ ธุรกิจเป็น
ประจำาทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจ
ของลูกค้า และนำาเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนา
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่
ทั้งในส่วนของขนาด ผิวเคลือบ และลวดลายต่าง ๆ รวมทั้ง
ในส่วนของการบริการทั้งในด้านการส่งมอบสินค้าและการ
บริการหลังการขาย นอกจากนี้ยังมีการนำาเอาความต้องการ
เชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น
การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge
Management, e-Service, e-Selling และ Business
Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer
Feedback Process) ส่งผลให้มรี ะบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้า
สำาหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพือ่ เรียนรูค้ วามต้องการ
ของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในระยะยาว
4. คู่ค้าและคู่ธุรกิจ
บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและ
สัญญาที่กาำ หนด จรรยาบรรณ และคำามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด มีการพิจารณาราคาซือ้ ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม โดย
คำานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่
ได้รบั มีการกำาหนดระเบียบในการจัดหาและดำาเนินการต่าง ๆ
ทีช่ ดั เจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จาก
คู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยง
การซื้ อ สิ น ค้ า กั บ คู่ ค้ า ที่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ ละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำาธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สำาหรับคู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจ โดย
เน้นเรือ่ งสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำางานและ
ผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำาปรึกษา
และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการ
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ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมความปลอดภัย ด้วยการให้
การรับรองระบบความปลอดภัยคูธ่ รุ กิจ และพิจารณาค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนา
ขีดความสามารถและพัฒนาความรูท้ งั้ ในงานและนอกงานของ
คู่ธุรกิจให้สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และสนับสนุนให้คธู่ รุ กิจมีการพัฒนาความรู้ เพือ่ ให้การทำางาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการดำาเนินการผลักดันให้คู่ค้า
และคู่ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจดำาเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
บริษัทได้ใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier
Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในจรรยาบรรณนี้ หมายความ
รวมถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัท
เพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็น
แนวทางให้คธู่ รุ กิจร่วมกัน โดยคูธ่ รุ กิจของบริษทั จะต้องลงนาม
ตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจบริษัทก่อนเริ่มทำาธุรกิจกับบริษัท
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำาเนินการคัดเลือกคู่ค้า
และคู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุน
คูค่ า้ และคูธ่ รุ กิจทีด่ าำ เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และบริษทั จะไม่ทาำ ธุรกรรมกับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่กระทำาผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต และมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทแล้วด้วย
5. เจ้าหนี้
คณะกรรมการบริษัทคำานึงถึงความเสมอภาคของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำาเนินธุรกิจ และยึดมั่น
ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้แก่
เจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ของบริษัทดังนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
การดูแลหลักทรัพย์คา้ำ ประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนีส้ นิ ที่
อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อใดข้อหนึง่
หรือมีเหตุทาำ ให้ผดิ นัดชำาระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบล่วง
หน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มโี ครงสร้างทีเ่ หมาะสมเพือ่
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่น
ต่อเจ้าหนี้

4. มุง่ มัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับเจ้าหนีแ้ ละ
ให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
6. ชุมชน
บริษทั ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
ฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ
สังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมทีบ่ ริษทั เข้าไปดำาเนิน
ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของ
เยาวชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำานึกและส่งเสริมให้พนักงานและ
ผูเ้ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีทมี่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบและทำา
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ
ข้อร้องเรียนทีเ่ ป็นผลมาจากการดำาเนินงานของบริษทั โดยมุง่ หวัง
ให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
บริษทั เชือ่ ว่าชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเอสซีจที าำ หน้าทีก่ าำ หนดนโยบายและ
ดูแลเกีย่ วกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทแบ่งการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
• ด้านสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึง่ เน้นนโยบาย
การดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น “โครงการปัน
โอกาสวาดอนาคต” “โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ” ซึง่ มุง่ หวัง
ให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดูแล
ชุมชนด้านสุขภาพอนามัย การยกระดับมาตรฐานโรงงานสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแล
ชุมชน และการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ ให้คนในชุมชน
• ด้านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวติ และความอยูด่ กี นิ ดี
ของสังคม โดยผสานองค์ความรู้ ความเชีย่ วชาญขององค์กรเข้า
กับศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการส่งเสริมความรูเ้ ปิดโลกกว้าง”
ซึง่ มีจดุ ประสงค์หลักเพือ่ เสริมสร้างความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขน้ ั พืน้ ฐานแก่นกั เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการพาไป
ทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรูจ้ งั หวัดใกล้เคียง
7. หน่วยงานราชการ
บริษทั ให้ความสำาคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผูม้ สี ว่ น

ได้เสียโดยได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการทำาธุรกรรมกับรัฐไว้ใน
จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยจะต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด ซึง่
มีเงือ่ นไข ขัน้ ตอน หรือวิธปี ฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันในแต่ละท้องถิน่
และต้องไม่กระทำาการใด ๆ ทีอ่ าจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงาน
ราชการมีการดำาเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและ
การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ
8. สื่อมวลชน
บริษัทให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
การแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยัง
สาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดย
ให้ความสำาคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผย
โปร่งใส โดยได้ดำาเนินร่วมกับเอสซีจีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การนำาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึง
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนด้วย
9. คู่แข่ง
บริษัทดำาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
อย่างเป็นธรรมและสุจริตตามกรอบของกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้า โดยยึดมัน่ ในการดำาเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณ
บริษทั อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทัง้ ไม่เอาเปรียบคูแ่ ข่งด้วยวิธี
การอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำาการใด ๆ ที่
เป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของคูแ่ ข่ง ไม่ทาำ ลายชือ่ เสียง
ของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูล
ความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี
10. ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาำ ความคิด
บริษทั ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการดำาเนิน
ธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
อีกทัง้ ยังตระหนักถึงความสำาคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำามาสะท้อนถึง
ประเด็นต่าง ๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและ
ประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้
แก่สังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทานของบริษทั เพือ่ ให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำาเนิน
ธุรกิจที่ยั่งยืน
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ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการเสนอ
แนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
โทรศัพท์: 0-2586-5474 อีเมล: cotto_ir@scg.com ซึง่ ข้อเสนอ
แนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อ
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำาดับต่อไป
บริษทั ได้เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก
สามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงาน
การกระทำาที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System
ภายในอินทราเน็ตสำาหรับพนักงาน และเว็บไซต์ www.
scgceramics.com สำาหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ดำาเนินการ
ตามกระบวนการดังต่อไปนี้
พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางที่กำาหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และ
จะเปิดเผยเท่าที่จำาเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำาเนินการตรวจสอบโดย
ไม่เปิดเผยตัวผูร้ อ้ งเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนีผ้ รู้ อ้ งเรียน
สามารถร้องขอให้บริษทั กำาหนดมาตรการคุม้ ครอง ทีเ่ หมาะสม
ก็ได้ หรือบริษัทอาจกำาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน
ไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
ความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความสำาคัญเรือ่ งการเปิดเผยสารสนเทศเนือ่ งจาก
เป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จึงมีความจำาเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำาหนดมาตรการใน
การเปิดเผยสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่
ทางการเงินให้ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมายกำาหนด โดยมีสาระสำาคัญ
ครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชือ่ ถือได้และทันเวลาทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SETLink
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังคงยึดมัน่ แนวปฏิบตั ิ
เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เพือ่ เป็นการจัดระเบียบ
การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้ง
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน สาธารณชนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ
มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องชัดเจน
สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยใน
ปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั นิ โยบายการเปิดเผยข้อมูล
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(Disclosure Policy) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารเพือ่ ให้
สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติท่ดี ีของ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ทีก่ าำ หนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงาน
อื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อยูอ่ ย่างสมำา่ เสมอเพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ กฎหมายกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ
ที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้
ผูถ้ อื หุน้ เชือ่ มัน่ ในการดำาเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา
ได้แก่
1. จัดทำาแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับผูด้ าำ รงตำาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง และรายงาน
ต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
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 35-E1)
ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่ดาำ รงตำาแหน่ง
2. กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้
2.1 รายงานเมือ่ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูงครั้งแรก
2.2 รายงานทุ ก ครั้ ง เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล
การมีส่วนได้เสีย
2.3 รายงานเป็นประจำาทุกสิ้นปี
2.4 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำาแหน่งและได้กลับเข้า
ดำารงตำาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้น
ไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
การมีส่วนได้เสีย
2.5 ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงาน
การมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะ
ต้องส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการ
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. กำาหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงาน
การซื้ อ -ขาย/ถื อ ครองหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม และรายงาน
การถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ทราบทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ข องผู้ บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้ อ ม
(คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง)
รวมทัง้ การกำาหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
โดยแสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขาย
ระหว่างปีไว้ในรายงานประจำาปี
4. จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจำาปี
5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงิน
อย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
6. เปิ ด เผยบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำานวนครั้งของการประชุม และ
จำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในรายงานประจำาปี
8. เปิดเผยวิธกี ารสรรหากรรมการและวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำานวน
ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
10. เปิ ด เผยข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รของ
กรรมการทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) เป็นรายบุคคล
11. เปิดเผยโครงสร้างการดำาเนินงานอย่างชัดเจน
12. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอืน่ นอกเหนือจาก
ค่าสอบบัญชีในรายงานประจำาปี
13. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
บนเว็บไซต์ของบริษัท
14. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคมและ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย

15. เปิ ด เผยนโยบายการกำา กั บ ดู แ ลกิ จ การและผล
การปฏิบัติงานตามนโยบาย
16. เปิดเผยโครงการลงทุนทีส่ าำ คัญต่าง ๆ และผลกระทบ
ทีม่ ตี อ่ โครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องได้
รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
บริษทั ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง
ครบถ้วนโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงินผลการดำาเนินงานและ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่
ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมายแล้วบริษทั ยังได้พฒั นาช่องทางการ
ในสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
1. จัดให้มผี ดู้ แู ลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพือ่ เป็นช่องทาง
ติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. แถลงข่าวผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาส รวมทั้ง
ข่าวโครงการลงทุนและกิจกรรมทีส่ าำ คัญของบริษทั เป็นประจำา
3. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. จั ด กิ จ กรรมพบพนั ก งานเพื่ อ ชี้ แ จงนโยบายและ
แนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
5. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา
6. จัดทำาสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ
บริษัท เช่น รายงานประจำาปี จดหมายข่าว วารสารลูกค้า
วารสารผู้แทนจำาหน่าย และวารสารพนักงาน
7. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
8. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scgceramics.com
และโซเชียลมีเดีย
นักลงทุนสัมพันธ์
ได้มกี ารมอบหมายให้พนักงานผูม้ คี วามรูแ้ ละความสามารถ
ด้านการเงินและการลงทุนเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั เพือ่ ทำา
หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย
ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผูถ้ อื หุน้ ต้องการข้อมูลเพิม่ เติม
สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้
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ที่อยู่

เลขที่1 อาคารสำานักงานใหญ่ 2 ชั้น 7
1) นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ ถนนปูนซิเมนต์ไทย
2) นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
บางซื่อ กทม 10800
3) นายเชาวลิต เอกบุตร
กรรมการ
โทรศัพท์ 0-2586-5474
4) นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
กรรมการอิสระ
เว็บไซต์ www.scgceramics.com
5) นางนันทสิริ อัสสกุล
กรรมการ
อีเมล cotto_ir@scg.com
6) นายบุญเชื้อ พลสิงขร
กรรมการอิสระ
โดยในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
7) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จัดการและ Chief Financial Officer ได้พบปะกับ
8) นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล กรรมการอิสระ
นั ก ลงทุ น รายย่ อ ย นั ก ลงทุ น สถาบั น และนั ก วิ เ คราะห์
9) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี*
กรรมการอิสระ
อย่างสม่ำาเสมอ โดยได้นำาเสนอผลการดำาเนินงาน งบการเงิน
10) นางสาววรัญญู โอปนายิกุล
กรรมการ
ฐานะการเงิ น คำ า อธิ บ าย และวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยจั ด การ
11) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการ
(Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้ม
12) นายนำาพล มลิชัย
กรรมการผูจ้ ดั การ
ในอนาคต สรุปได้ดังนี้
หมายเหตุ* เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่
• จัด Analyst Conference พร้อม Press Conference
วันที่ 23 มกราคม 2563
ทุก ๆ ครึ่งปี รวม 2 ครั้ง
ทัง้ นี้ บริษทั มีกรรมการอิสระตามนิยามของบริษทั ซึง่ เข้ม
• จัด Roadshow ในประเทศ 2 ครั้ง
กว่าเดิมทีอ่ า้ งอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
จำานวน 6 คน (กรรมการในลำาดับที่ 2, 4, 6, 7, 8 และ 9) ซึง่ ทำา
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หน้าทีใ่ นการตรวจสอบการทำางานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
แสดงความเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ดูแลให้บริษทั กำาหนดและเปิดเผย
ความสามารถและเป็นผูม้ บี ทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย นโยบายด้านการดูแลการทำารายงานทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพือ่ ให้มน่ั ใจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ได้วา่ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
วางแผนการดำาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
กำาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสีย่ งผ่านคณะจัดการ ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระโดยการเพิ่ม
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมของ ข้อความเป็นวรรคสุดท้ายของหลักเกณฑ์ข้อกำาหนดคุณสมบัติ
องค์กร รวมทั้งการกำากับดูแลตรวจสอบและประเมินผล กรรมการอิสระของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การดำาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คุณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
ระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
ก.ล.ต. ในเรือ่ งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเรือ่ งการให้บริการ
ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำาหนดให้บริษัทมี ทางวิชาชีพ ซึ่งมีข้อยกเว้นให้คณะกรรมการบริษัทสามารถใช้
คณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่ ดุลยพินจิ ผ่อนผันข้อห้ามของข้อกำาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ของบริษทั ฉบับปัจจุบนั ได้ และปรับปรุงข้อความเพือ่ ให้เป็นไปใน
ราชอาณาจักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำานวน 12 คน แนวทางเดียวกันกับหลักเกณฑ์ขอ้ กำาหนดคุณสมบัตขิ องเอสซีจี
ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 11 คน และกรรมการ
5.2 ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ทีม่ าจากฝ่ายบริหาร 1 คน คือกรรมการผูจ้ ดั การ โดยกรรมการ
ตามทีบ่ ริษทั ได้มกี ารทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
ทุกคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้กรรมการที่ไม่เป็น เป็นประจำาทุก ๆ ปีนน้ั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่
ผู้บริหารกว่ากึ่งหนึ่งมีความรู้และประสบการณ์การทำางานที่ 22 กรกฎาคม 2562 เห็นควรให้คงกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม ฉบับเดิมทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยูด่ งั กล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษทั
ประวัติคณะกรรมการบริษัท หน้า 20-34 ดังรายชื่อต่อไปนี้ มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
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1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ แก่ผถู้ อื หุน้
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั สิ าำ คัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ
รอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Duty of
Loyalty)
1.3 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Duty
of Obedience)
1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษทั โดยมีการทบทวนและอนุมตั เิ ป็นประจำาทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดำาเนินงาน งบประมาณ
เป้าหมายและนโยบายในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนา
ขีดความสามารถของบริษทั ให้แข่งขันได้ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้มกี ารนำากลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ และ
ติดตามการวัดผลการดำาเนินงาน โดยกำาหนดให้มกี ารรายงาน
ผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานของธุรกิจ โดยคำานึงถึง
ความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษทั
5. อุทศิ เวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือ
ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดและไม่ดาำ เนินการใด ๆ ทีเ่ ป็นการขัดแย้งหรือแข่งขัน
กับผลประโยชน์ของบริษทั
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ
และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
เป็นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้อง
7. กำาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง และกำากับดูแลให้มี
การบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล รวมทัง้ มีการทบทวนและ
ประเมินระบบการจัดการความเสีย่ งอย่างสม่าำ เสมอและเมือ่ ระดับ
ความเสีย่ งมีการเปลีย่ นแปลง
8. กำากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษทั ให้อยูใ่ น
ระดับสากล เพือ่ เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ ติดตามให้มี
การปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจติ สำานึกในจริยธรรมและ
คุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และ

นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษทั พร้อมทัง้ กำากับดูแลให้มี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านการทุจริตและการใช้อาำ นาจอย่างไม่ถกู ต้อง
รวมทัง้ ป้องกันการกระทำาผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย
ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้
สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสาร
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสียอืน่ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำากับดูแลให้มกี ระบวนการ
และช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ป่ี ระสงค์
จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียน
ในเรือ่ งทีอ่ าจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอด
กรรมการผูจ้ ดั การ และกำากับดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำาทุกปีและ
มีระบบการกำาหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสม
สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน
ระยะสัน้ และระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
เป็นประจำาทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั โดย
รวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (SelfAssessment) รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะอนุ ก รรมการเพื่อพิ จ ารณาร่ วมกัน ในคณะ
กรรมการบริษทั
14. กำากับดูแลให้มกี ระบวนการสรรหาและเลือกตัง้ บุคคล
เป็นกรรมการบริษทั อย่างโปร่งใส และมีการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั และอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีทม่ี เี หตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่
สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือ
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการหรือกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูน
ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
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ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการบริษทั อาจขอคำาปรึกษา
จากทีป่ รึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพอืน่ ๆ หาก
เห็นว่ามีความจำาเป็นและเหมาะสม
5.3 บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
ตามทีบ่ ริษทั ได้มกี ารทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
เป็นประจำาทุก ๆ ปีนน้ั ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่
22 กรกฎาคม 2562 เห็นควรให้คงกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
ฉบับเดิมที่มีผลใช้บังคับอยู่ดังกล่าว โดยให้ประธานกรรมการ
มีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. พิจารณากำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ร่วมกับกรรมการบริหาร และดูแลให้กรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพือ่
ให้กรรมการบริษทั สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผูน้ าำ ของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
2.1 ดำ า เนิ น การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ตาม
ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการ
บริษทั ทุกคนอภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้อย่างเต็มทีเ่ ป็น
อิสระ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบ โดยคำานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
2.3 สรุปมติทป่ี ระชุมและสิง่ ทีจ่ ะต้องดำาเนินการต่อไปอย่าง
ชัดเจน
2.4 กำาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยไม่มี
กรรมการบริษทั ทีม่ าจากฝ่ายจัดการในกรณีจาำ เป็น
3. เป็นผูน้ าำ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามระเบียบวาระ
ข้อบังคับของบริษทั และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
และดูแลให้มกี ารตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ อย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษทั
6. กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการ
อย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและ
องค์ประกอบทีเ่ หมาะสม
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8. กำากับดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
โดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัท
แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษทั โดยรวม กรรมการบริษทั รายบุคคล และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพือ่ นำาผลไปปรับปรุงการปฏิบตั ิ
หน้าที่ และเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของกรรมการบริษทั
และอนุกรรมการ
5.4 อำานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีอาำ นาจอนุมตั เิ รือ่ งต่าง ๆ ของบริษทั
ตามขอบเขตหน้าทีท่ ก่ี าำ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั
ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำาหนดและทบทวนวิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำาเนินงานแผนหลักในการดำาเนินงานใน
รอบปีบัญชีท่ผี ่านมา นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผน
งบประมาณและแผนการดำาเนินงานธุรกิจประจำาปี แผนธุรกิจ
ระยะปานกลาง การกำาหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของ
การดำาเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานให้เป็น
ไปตามแผนทีก่ าำ หนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital
Expenditure) รวมทัง้ นโยบายเกีย่ วกับจำานวนองค์ประชุมขัน้ ต่าำ
ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทัง้ หมด ถึงแม้วา่ ข้อบังคับของบริษทั กำาหนดองค์ประชุม
ขัน้ ต่าำ ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
ของจำานวนกรรมการทัง้ หมด (6 คนจาก 12 คน) ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ในปี 2562 มีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด (8 คนจาก 12 คน)
ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2562
ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำาปีฉบับนี้ เพือ่
พิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ดังรายละเอียดข้างต้น
5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ
บริษทั กับฝ่ายจัดการ
บริษทั ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดย
กรรมการบริษทั ทำาหน้าทีใ่ นการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแล
การดำ า เนิ น งานของฝ่ า ยจั ด การในระดั บ นโยบาย ขณะที่
ฝ่ายจัดการบริษทั ทำาหน้าทีบ่ ริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
นโยบายทีก่ าำ หนด ดังนัน้ ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ

จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้ สองตำาแหน่งต้องผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการบริษทั ผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพือ่ ให้ได้
บุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั
ยังเป็นผู้กำาหนดการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
(Succession Plan) ด้วย
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและ
ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั เพือ่ ให้แบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างการกำากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับ
การบริหารงานได้อย่างชัดเจน
สำาหรับฝ่ายจัดการบริษทั ได้รบั มอบหมายอำานาจหน้าทีใ่ ห้
ดำาเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้ รับผิดชอบ
ผลการดำาเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จา่ ยและงบลงทุนตาม
ขอบเขตทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ นแผนงานประจำาปี ดำาเนินการ
ตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร และดำารงไว้ซง่ึ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ต่อผูม้ สี ว่ นเกี่ยวข้อง
5.6 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 ได้กาำ หนดจำานวนปีทด่ี าำ รง
ตำาแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 กำาหนด กล่าวคือในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการบริษทั ออกจาก
ตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับ
ส่วนหนึง่ ในสาม ทัง้ นีก้ รรมการบริษทั ทีจ่ ะต้องออกจากตำาแหน่ง
นัน้ ให้พจิ ารณาจากกรรมการบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นตำาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็น
ผูอ้ อกจากตำาแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษทั ทีอ่ อกไปนัน้
อาจได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งอีกก็ได้ สำาหรับวาระการดำารง
ตำาแหน่งของกรรมการอิสระนัน้ ให้มวี าระการดำารงตำาแหน่งไม่เกิน
9 ปี โดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการดำารงตำาแหน่งเกิน
9 ปี หรือหากได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ จะ
มีวาระการดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปี ในปีทค่ี รบรอบออกตามวาระ
ครัง้ ถัดไป จะมีการแจ้งให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปีทราบ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการเพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
ผูถ้ อื หุน้ ด้วย
5.7 นโยบายการดำารงตำาแหน่งในสถาบันภายนอกบริษทั
ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง

5.7.1 การกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
บริษทั จะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบาย
การกำาหนดจำานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการบริษทั จะไปดำารง
ตำาแหน่งกรรมการไว้ในคูม่ อื กรรมการบริษทั เพือ่ ให้บริษทั ได้รบั
ประโยชน์สงู สุดในการทีก่ รรมการบริษทั สามารถอุทศิ เวลาสำาหรับ
การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ให้กรรมการ
บริษทั ดำารงตำาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ รวมไม่เกิน 4 บริษทั
5.7.2 นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารเป็นกรรมการในสถาบัน
ภายนอกบริษทั ของผูบ้ ริหาร
บริษทั ได้ใช้นโยบายและแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการเป็นกรรมการ
ในสถาบันภายนอกบริษทั ของผูบ้ ริหารของเอสซีจี โดยกำาหนดให้
กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจีหรือใช้เวลาของ
บริษทั ทำางานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้
1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึง่ ไม่ได้
ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้
ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนทีต่ ง้ั ขึน้
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนทีต่ ง้ั ขึน้
เพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้เวลา
อันจะเป็นผลเสียแก่บริษทั
โดยได้กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกรณีกรรมการ
ผูจ้ ดั การไปดำารงตำาแหน่งในบริษทั อืน่ หรือสถาบันภายนอก โดย
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีของ
พนักงานระดับจัดการให้เสนอขออนุมตั ติ ามอำานาจดำาเนินการ
ของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่ม่งุ ให้
พนักงานทุม่ เทและตัง้ ใจทำางาน ตลอดจนอุทศิ เวลาการทำางาน
ให้บริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ทีพ่ นักงานจะไม่ประกอบ
กิจการอย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ ป็น หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการ
หรือใช้เวลาของบริษัททำางานให้แก่สถาบัน/บริษัทภายนอก
เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม
เป็ น กรณี ๆ ไป ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ สื่ อ สารให้ พ นั ก งานจั ด การ
ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว
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5.8 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการพัฒนาความรู้
5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ ดั การ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มมี ติ
อนุมัติให้คงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้มีการทบทวนแบบ
ประเมินฯ ดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ โดยแบ่ง
การประเมินออกเป็นสองแบบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2)
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง (Self-Assessment) ซึง่
ผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหา
ข้อสรุปเพื่อนำาไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทต่อไป
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทัง้ คณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ตนเอง (Self-Assessment) นัน้ ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. ความรูค้ วามเข้าใจบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับทีอ่ อกโดยหน่วยงานหรือสถาบัน
ต่าง ๆ เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสภาวิชาชีพบัญชีของ
กรรมการ
2. การกำาหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy
Setting and Policy Making)
3. การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ/คณะกรรมการ
4. การติดตามรายงานและผลการดำาเนินงานด้านการเงิน
(Financial reporting)
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
7. การพิจารณาค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
8. การประเมินผลงานกรรมการผูจ้ ดั การ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 บริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และทบทวนผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบโดย
แบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบ คือ 1) การประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ (As a Whole)
และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (SelfAssessment) ซึง่ ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ
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และคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ วิ เ คราะห์ แ ละหาข้ อ สรุ ป เพื่ อ
กำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่ อ ไป โดยมี ก ารจั ด กลุ่ม หั ว ข้ อ
การประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3. การปฏิบตั หิ น้าที่ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สรุปความเห็นโดยรวม
5. การปฏิบตั งิ านของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบ
สำาหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลังจากที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ซึ่ง
ดำาเนินการเป็นประจำาทุกปีแล้วนัน้ หน่วยงานเลขานุการบริษทั ได้
จั ด ส่ ง แบบประเมิ น ให้ ก รรมการตรวจสอบทุ ก คนประเมิ น
หลังจากนัน้ เลขานุการบริษทั จะสรุปผลและนำาเสนอผลประเมิน
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ เพือ่ หามาตรการในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
นอกจากนีใ้ นปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมเพือ่ ปรึกษา
หารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลทีม่ สี าระสำาคัญในการจัดทำางบการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์
กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อันควร
สงสัยของกรรมการและผูบ้ ริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 โดยในปี 2562 กรรมการผูจ้ ดั การรายงานว่าไม่พบ
พฤติการณ์ใดทีเ่ ข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำางบการเงินของ
บริษทั แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด
ถูกต้องตามควร (True and Fair) ในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และมีความเชือ่ ถือได้ โปร่งใส โดยผูส้ อบ
บัญชีกม็ คี วามเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้
การประเมิ น ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มมี ติ
อนุมัติให้คงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทัง้ ให้มกี ารทบทวน

แบบประเมินฯ ดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ โดย
แบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ (As a Whole) และ
2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง (Self-Assessment)
ซึง่ ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้วเิ คราะห์และหา
ข้อสรุปเพื่อกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำางานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลต่อไป โดยการประเมินผลนั้น ประกอบด้วย
6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. ความพร้อมของกรรมการ
2. การปฏิ บัติห น้ า ที่ต ามขอบเขตอำ า นาจหน้ า ที่ข อง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. การประชุม
4. การดู แ ลไม่ ใ ห้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)
5. สรุปความเห็นโดยรวม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท

6. การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
อนึง่ สำาหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลนัน้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลจะพิจารณาทัง้ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การ) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะ
สรุปผลและนำาเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ
รวมทัง้ เพือ่ หามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทัง้
กรรมการผูจ้ ดั การต่อไป
ทั้งนี้ สำาหรับปี 2562 ผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในทุกหัวข้อสูง
กว่าเกณฑ์ทก่ี าำ หนดทีร่ อ้ ยละ 90 สรุปได้ดงั นี้

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole)
(ร้อยละ)
98.91

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
การประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้กาำ หนดให้มกี ารประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยกรรมการบริษทั ทัง้
11 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ประเมิน เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงสำาหรับการพิจารณาเสนอการขึ้นค่าจ้างและ
การจ่ายเงินรางวัลของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การนัน้ ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก
คือ การบริหารและความเป็นผูน้ าำ (Managerial Leadership)
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการบุคคล ด้านสังคมและ
ด้ า นบรรษั ท ภิ บ าล รวมทั้ง การพั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ
(Development: Personal and Professional) นอกจากนั้นได้
ให้กรรมการบริษทั เสนอแนวทางทีต่ อ้ งการให้กรรมการผูจ้ ดั การ

ผลการปฏิบัติงานของตนเอง
(Self-Assessment)
(ร้อยละ)
98.26

99.00

99.17

99.17

99.37

ดำาเนินการในอนาคต เพือ่ ให้กรรมการผูจ้ ดั การพัฒนาธุรกิจและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษทั
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั รวม 5 คน (รวม
กรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน
โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่
บริษทั สมทบให้ผบู้ ริหารในฐานะพนักงานของบริษทั และอืน่ ๆ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,934,686 บาท
5.8.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้มกี ารจัดกิจกรรมทีจ่ ะช่วย
เพิ่มพูนความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้สง่ เสริมและ
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สนับสนุนให้มกี ารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะ
กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่เข้าร่วมเป็น
หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำากับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ
เช่น หลักสูตรกรรมการบริษทั ของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ที่ ก.ล.ต. กำาหนดให้กรรมการของบริษทั จดทะเบียนต้องผ่าน
การอบรมอย่างน้อยหนึง่ หลักสูตร ซึง่ ได้แก่ Director Certification

Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ
Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ทัง้ นีเ้ พือ่ นำาความรูแ้ ละประสบการณ์
มาพัฒนาองค์กรต่อไป โดยในปี 2562 มีกรรมการของบริษทั
จำานวน 1 คน คือ นายนำาพล มลิชยั กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เข้า
รับการอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ 164/2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้เข้าอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย สรุปได้ดงั นี้

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรการ
อบรม

Finance for
Non-Finance
Director (FND)

Director
Accreditation
Program
(DAP)

Director
Certification
Program
(DCP)

Audit
Committee
Program
(ACP)

Role of the
Nomination/
Governance
Committee
(RNG)

Financial
Statements for
Directors
(FSD)

Driving
Company
Success
with IT
Governance
(ITG)

DCP 106/2008

ACP 24/2008

RNG 8/2016

FSD 21/2013

ITG 5/2017

รายชื่อกรรมการบริษัท
1. นายนิธิ ภัทรโชค

3. นายเชาวลิต เอกบุตร

DAP 2004

4. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
FND 21/2005

DAP 6/2003

8. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล
9. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี*

DCP 84/2007

RCP 24/2010

DCP 162/2012

ACP 45/2013

FSD 21/2013

DCP 106/2008

ACP 24/2008

RNG 8/2016

DCP 42/2004

ACP 6/2005

RNG 3/2012

ITG 2/2016

DAP 38/2005

6. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
7. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

Role of the
Compensation
Committee
Program (RCC)

DAP 140/2017

2. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

5. นางนันทสิริ อัสสกุล

Role of the
Chairman
Program (RCP)

FSD 30/2016
RCP 1/2000

DCP 229/2016
DAP SCC/2004

DCP 122/2009

10. นางสาววรัญญู โอปนายิกุล
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ
12. นายนำาพล มลิชัย

DCP 220/2016
DAP 164/2019

หมายเหตุ: * เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563

นอกจากนีเ้ มือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้จดั กิจกรรม
เพื่อให้คณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมธุรกิจของบริษัท ณ บริษัท
เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำากัด โดยได้เข้าชม COTTO Life ซึง่ เป็น
ศูนย์จาำ หน่ายกระเบือ้ งเซรามิกของบริษทั รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
ในเครือเอสซีจี โดยกรรมการบริษทั ได้เข้าชมสินค้า รวมทัง้ สินค้า
นวัตกรรมต่าง ๆ ของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ได้รว่ มกันแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็นรวมทัง้ ให้คาำ แนะนำาต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดสินค้าให้เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
มากยิง่ ขึน้
นอกจากนีผ้ ดู้ แู ลงานตรวจสอบและผูด้ แู ลงานนโยบายและ
มาตรฐานบัญชีของบริษัทได้ร่วมกันสรุปสาระสำาคัญเรื่องการ
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เปลีย่ นแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชีทอ่ี าจมี
ผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประธาน
กรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นประจำาทุกไตรมาส รวมทั้งกฎเกณฑ์และ
ข้อกำาหนดที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการควรทราบ
ข้อแนะนำาเพื่อป้องกันความผิดพลาด การกำากับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยง มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกรณี
ศึกษาต่าง ๆ เรื่องการกระทำาทุจริตของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
สำาหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษทั นัน้ บริษทั มีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั

ทำาหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการบริษทั
และมีหน่วยงานเลขานุการบริษทั ทำาหน้าทีด่ แู ลประสานงานด้าน
กฎหมายกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทั การดำาเนินการประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยอ้างอิงจากคูม่ อื กรรมการบริษทั
ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับ
กรรมการบริษทั ตลอดจนแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เพือ่ ให้กรรมการรับทราบ
บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในตำาแหน่งหน้าที่ของกรรมการ
ทัง้ หมด โดยคูม่ อื ดังกล่าวนีไ้ ด้มกี ารปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้
ถ้อยคำาและรูปแบบการแสดงเนือ้ หามีความกระชับสามารถอ่าน
และทำาความเข้าใจได้งา่ ยขึน้ และเพือ่ แก้ไขและเพิม่ เติมหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักทีบ่ งั คับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ประกอบกับ
คูม่ อื กรรมการอิสระทีร่ วบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
5.8.3 การเตรียมความพร้อมสำาหรับการเป็นกรรมการบริษทั
ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่บริษัท
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
กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรวมทั้งการจัดส่ง
ข้อมูลทีส่ าำ คัญและจำาเป็นในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับกรรมการ
บริษัท เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษทั สรุปผลการดำาเนินงาน
เพือ่ ให้กรรมการมีขอ้ มูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบือ้ งต้น
รวมทัง้ จัดให้มกี ารพบปะหารือกับกรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
2. คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุด
ต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
บริ ห าร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ฉพาะเรื่ อ งและเสนอเรื่ อ งให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มี
กฎบั ต รสำ า หรั บ คณะอนุ ก รรมการเพื่อ กำ า หนดหน้ า ที่แ ละ
ความรับผิดชอบและได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของบริษัทด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.

นายนิธิ

ภัทรโชค

ประธาน

-

กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
กรรมการ

2.

นายชีระพงษ์

กัมพลพันธ์

กรรมการอิสระ

กรรมการ

-

-

3.

นายเชาวลิต

เอกบุตร

กรรมการ

-

-

-

4.

นายฐัติพงศ์

เกสรกุล

กรรมการอิสระ

-

-

-

5.

นางนันทสิริ

อัสสกุล

กรรมการ

-

-

-

6.

นายบุญเชื้อ

พลสิงขร

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

-

7.

นายประวิตร

นิลสุวรรณากุล

กรรมการอิสระ

ประธาน

-

-

8.

นายผดุง

ลิขิตสัจจากุล

กรรมการอิสระ

-

ประธาน

-

9.

นายลักษณะน้อย

พึ่งรัศมี*

กรรมการอิสระ

กรรมการ

-

-

กรรมการ

กรรมการบริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บริหาร
ประธาน

10. นางสาววรัญญู

โอปนายิกุล

กรรมการ

-

-

-

11. นายสุรศักดิ์

ไกรวิทย์ชัยเจริญ

กรรมการ

-

-

กรรมการ

12. นายนำาพล

มลิชัย

กรรมการผู้จัดการ

-

-

กรรมการ

หมายเหตุ: * เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำานวน 4 คน ดังนี้
1. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล* ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการตรวจสอบ
4. นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี* กรรมการตรวจสอบ
* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยกรรมการในลำาดับ
ที่ 4. คือ นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งตาม
วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทของตนโดยครบรอบ
ออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ทั้งนี้ เมื่อ
ครบกำาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้
ดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)
ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้ มี ร ะบบรายงานทางการเงิ น และ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบรายงาน
ทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการทำางาน การควบคุม การกำากับดูแล ด้านการปฏิบตั งิ าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของข้อมูล รวมทั้งระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล มีความเข้าใจในความเสี่ยง
กระบวนการ แผนการบริหารความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ของ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ โดยมี ร ะดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ (Risk
Appetite) และการดำาเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแผนการจัดการ
ความเสี่ยงได้นำาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง หากมีความเสี่ยงที่
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เกิดขึน้ ใหม่ ฝ่ายจัดการสามารถระบุความเสีย่ งได้ทนั เวลา รวมทัง้
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งกรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการกำากับ
ดูแลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการในการต่ อ ต้ า น
คอร์รปั ชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำากับดูแลต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริม่ ตัง้ แต่การส่งเสริมและสร้าง
ความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงาน
การกระทำาความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการควบคุม และติดตาม
การปฏิบตั งิ าน (Compliance) ตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ และจรรยาบรรณของบริษทั
รวมทัง้ สอบทานผลการตรวจสอบของฝ่ายจัดการ การติดตาม
ผลเกี่ยวกับการทุจริต หรือความผิดปกติในระบบบัญชี และ
กำาหนดมาตรการป้องกัน รวมทัง้ สอบทานกระบวนการภายใน
ของบริษทั เกีย่ วกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตาม
กรอบแนวทางการควบคุ ม ภายใน (Internal Control
Framework: COSO 2013) สื่อสารให้พนักงานในบริษัท
รับทราบ มีการหารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ ย วกั บ ขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง การปฏิ บั ติ ง านทั่ ว ไป
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
ข้อมูล ระบบเครือข่ายสือ่ สาร และแผนรองรับกรณีฉกุ เฉิน ซึง่ มี
การปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับความเสีย่ งและสภาพแวดล้อม
อยู่ตลอดเวลา พิจารณาการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของ
ฝ่ า ยจั ด การตามข้ อ เสนอแนะของผู้ต รวจสอบภายในและ
ผูส้ อบบัญชี
7. สอบทานให้บริษัทมีการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธกี ารและมาตรฐาน
สากลที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป และพิ จ ารณา “แบบประเมิ น
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. สอบทานให้มรี ะบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์
ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระในการทำาหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เพือ่ นำาเสนอให้
ผู้ถือหุ้นอนุมัติ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
บริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำางานของผู้สอบบัญชี
พิจารณาตัดสินในกรณีทฝ่ี า่ ยจัดการและผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็น
ไม่ตรงกันเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน และพิจารณาการปฏิบตั ิ
งานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัท
10. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิด
เผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
10.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่
เชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
10.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
10.3 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
10.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
10.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
10.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
10.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
10.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่
ได้รับมอบหมายจากบริษัท
11. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยรายงานนี้จะ
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี

12. สอบทานและประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัด
ให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. สอบทานและกำากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในเรื่องดังต่อไปนี้
13.1 พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน แผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำาลังพล
ของการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผูต้ รวจสอบ
ภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือ
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลง
ผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก
(Outsourcing)
13.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ
รวมทัง้ สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มกี ารประเมินผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
13.3 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะ
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตอำ า นาจหน้ า ที่ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น
ร่ ว มประชุ ม หรื อ ส่ ง ข้ อ มู ล เอกสารหลั ก ฐานตามที่ เ ห็ น ว่ า
เกี่ยวข้องจำาเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใดเมือ่ เห็นว่าจำาเป็นด้วยค่าใช้จา่ ยของ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขต
อำานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามคำาสัง่ ของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำาเนินงาน
ของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป
2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีจำานวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำานวน 2 คน
ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลทัง้ หมด และกรรมการทุกคนไม่เป็นผูบ้ ริหาร
ของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้
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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
การดำารงตำาแหน่งตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท
ของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำาปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับ
การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งต่อไปอีกได้
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล)
ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ด้านการสรรหา
1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริ ษั ท ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ารณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ ง หลั ง มี ก ารประชุ ม อย่ า ง
สม่ำาเสมอ
4. กำ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะดำ า รงตำ า แหน่ ง
กรรมการบริษทั และกำาหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษทั
เพือ่ แทนกรรมการทีค่ รบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการทีม่ ี
คุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผูม้ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมมาดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษทั ทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระหรือกรณี
อื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลง
ใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมี
ความทันสมัยอยูเ่ สมอ
7. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรือ่ งอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย
ด้านค่าตอบแทน
1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี
และเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหาร
(Management Incentive) รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำาปี
โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการดำา เนิ น งานของบริ ษั ท และผล
การปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีทเ่ี ห็นสมควร
ให้วา่ จ้างบริษทั ทีป่ รึกษาเพือ่ ให้คาำ แนะนำาการดำาเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่
กำาหนดค่าตอบแทนก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำาทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง การเปลีย่ นแปลง
ค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำาปีของพนักงาน
จัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มในเรือ่ งผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั รวม
ทัง้ ผูบ้ ริหารอย่างสม่าำ เสมอเพือ่ นำาเสนอคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำาอื่น ๆ ที่มี
การประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพือ่ ให้บริษทั รักษาความเป็น
ผู้นำาในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่าำ เสมอ
8. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลง
ใด ๆ เกีย่ วกับข้อบังคับ (Charter) ของการพิจารณาค่าตอบแทน
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขออนุมตั ปิ รับปรุงให้เหมาะสมและ
มีความทันสมัยอยู่เสมอ

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
ด้านบรรษัทภิบาล
1. กำาหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ
บริษัทเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทั้งติดตามดูแล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะจัดการให้เป็น
ไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ
บริษัทให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และ
พิจารณาทบทวนเป็นประจำาทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำาไปปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านและเสริ ม สร้ า งความรู้
ความสามารถของกรรมการบริษัท
5. รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 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 ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีอาำ นาจ
เรียกสัง่ การให้ฝา่ ยจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกีย่ วข้องจำาเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจขอคำาปรึกษาจาก
ที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หาก
เห็นว่ามีความจำาเป็นและเหมาะสมโดยบริษทั จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท
จำานวน 3 คน ดังนี้
1. นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการบริหาร
3. นายนำาพล มลิชัย กรรมการบริหาร
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร
ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามวาระ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทของตน โดยครบรอบออก
ตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ทั้งนี้ เมื่อครบ
กำาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำารง
ตำาแหน่งต่อไปอีกได้
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอาำ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการบริ ห ารจั ด การกิ จ การต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ตามที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายของบริษัท มีอำานาจดำาเนินการภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั อำานาจดำาเนินการของ
บริษทั มติคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ แนวทางการกำากับดูแล
กิจการทีด่ ี
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
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ และไม่มอี าำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ซึง่ มีหน้าทีต่ รวจสอบ
การทำางานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุน
นโยบายทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ หรือคัดค้านการตัดสินใจที่
ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
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ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ
รวมทั้งกำากับดูแลให้บริษัทกำาหนดและเปิดเผยนโยบายด้าน
การทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ บริษทั และผูถ้ อื หุน้
จะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้
กรรมการอิสระของบริษัท
1. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
2. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
4. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
5. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
6. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี*
หมายเหตุ: *เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษทั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 มกราคม 2563

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
โดยต้องเป็นกรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั
รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจำา หรือผูม้ อี าำ นาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ลำาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี าำ นาจควบคุมของ
บริษทั เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระหรือ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
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หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อำานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำา
รายการทางการค้าทีก่ ระทำาเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กูย้ มื ค้าำ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึง
พฤติการณ์อน่ื ทำานองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญั ญามี
ภาระหนีท้ ต่ี อ้ งชำาระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์
ทีม่ ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่
จำานวนใดจะต่าำ กว่า ทัง้ นี้ การคำานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไป
ตามวิธกี ารคำานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีกอ่ นวันทีม่ ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าำ นาจควบคุม หรือหุน้
ส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจ
ควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ทีป่ รึกษา
กฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ทีไ่ ด้รบั ค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าำ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ของบริษทั
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่
ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพือ่ ตัดสินใจได้อย่าง
เป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกีย่ วกับการดำาเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตั ด สิ น ใจ
ในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective
Decision) ทีไ่ ม่ถอื ว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการบริหารงาน
ในกรณีทบ่ี คุ คลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งกรรมการ
อิสระเป็นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้
บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าำ หนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้
บริษทั ได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ตอ่ เมือ่
บริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
ในปี 2562 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 6 คน ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพทีม่ มี ลู ค่า
เกินกว่าหลักเกณฑ์ทกี่ าำ หนดตามประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่

วาระหรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจาก
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ต่ อ ไป โดยได้ นำ า แนวทางในการสรรหา
กรรมการตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจีและแนวทาง
การพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อ
เสนอแนะของ IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วย
แล้ว ดังนี้
การคั ด เลื อ กคณะกรรมการบริ ษั ท (ตามแนวทาง
บรรษัทภิบาลของเอสซีจ)ี
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
มีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตาม
วาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะอนุกรรมการ
ชุ ด นี้ จ ะสรรหาคั ด เลื อ กจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี พื้ น ฐานและ
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นาำ วิสัยทัศน์
กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำางาน
ที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
แนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็น
กรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD)
ในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลควรกำาหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา
โดยควรคำานึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ควรพิจารณาและกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะ
คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
• การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
• ความมีวฒุ ภิ าวะและความมัน่ คง เป็นผูร้ บั ฟังทีด่ แี ละ
กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
• ยึดมั่นในการทำางานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
• คุณลักษณะอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
แนวทางการสรรหากรรมการ
และบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความสำาคัญ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2. ความรูค้ วามชำานาญทีต่ อ้ งการให้มใี นคณะกรรมการ
มีหน้าทีส่ รรหาบุคคลผูม้ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมมาดำารงตำาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควร
กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำาหนดออกตาม พิจารณากำาหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำานาญเฉพาะ
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ด้านที่จำาเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถกำาหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำากับดูแลให้มี
การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
3. ความหลากหลายของกรรมการนอกเหนื อ จาก
การกำาหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลยังอาจ
พิ จ ารณากำ า หนดแนวทางเกี่ ย วกั บ ความหลากหลายของ
คุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ
ฯลฯ รวมทั้ ง ความรู้ แ ละความชำ า นาญที่ จำ า เป็ น สำ า หรั บ
คณะกรรมการ เช่น
• ความรูค้ วามชำานาญในการบริหารจัดการเชิงมหภาค
(Macro-Management) เช่น ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญเกีย่ ว
กั 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 นาญหรื อ ประสบการณ์ ด้ า น
บรรษัทภิบาลหรือการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) ทั้งด้านการกำากับดูแลกิจการภายในองค์กร
รวมถึงการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (CG
Policy and Guidance) และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่าง ๆ (Stakeholder Engagement)

ตาม 1. เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็น
ผูร้ บั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการทีพ่ งึ มีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธานเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

4. การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำาแหน่งผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในตำาแหน่งงานบริหารทีส่ าำ คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็น
มืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
รายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลเป็นผูจ้ ดั ทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กระบวนการสรรหา
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่ง
และดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้
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
พัฒนาทักษะ การเป็นผู้นำาและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่ง
3. หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ ง เป็ น การเตรียมบุคลากรดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
กรรมการ
เอสซีจแี ละได้ดาำ เนินการกับพนักงานทุกระดับให้มคี วามพร้อม
การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น ในการทดแทนกรณีที่มีตำาแหน่งงานว่างลง
กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบกำ า หนดออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเป็น 4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอ
บริษัทให้ความสำาคัญเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
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 ภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูล
เท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น อำานาจในการพิจารณา ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหา
เลือกผู้ใดเป็นกรรมการนั้น เป็นอำานาจของผู้ถือหุ้น โดย ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้จัดทำา
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ได้กำาหนดไว้ดังนี้
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อเสียงหนึง่ (Insider Trading Policy) รวมทั้งจัดทำาแนวปฏิบัติการจัดการ
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ ง้ั หมด ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading
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Guideline) และกำาหนดหลักเกณฑ์การกำาหนดระยะเวลา
ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำาความผิดของ
ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในหน่วย กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของ ใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
บริ ษั ท (Blackout Period) เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของบริษัท 5. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
จดทะเบียนอื่น ๆ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ใน
บริษทั จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบ
หมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว บัญชี จำากัด (เคพีเอ็มจี) ซึง่ เป็นสำานักงานสอบบัญชีของผูส้ อบ
บัญชี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน่วย : บาท
รายการ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำาปี
• งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,271,000 บาท
• งบการเงินรวม 106,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส
• งบการเงินเฉพาะกิจการ 545,000 บาท
• งบการเงินรวม 48,000 บาท
รวม

ค่าสอบบัญชี
1,377,000
593,000
1,970,000

หมายเหตุ: ทัง้ นี้ ค่าสอบบัญชีทเ่ี 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

บริษัทเริ่มนำาหลักการ CG Code มาปรับใช้ให้เข้ากับ
บริบททางธุรกิจของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2561 ควบคูก่ บั หลักการ CG
Principles 2555 โดยปี 2562 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
ปัจจุบนั ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ซึง่ มีการกำาหนดบทบาทและหน้าทีข่ องประธานกรรมการไว้อย่าง
ชัดเจนตามทีป่ รากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั โดยมุง่ เน้นที่
ประโยชน์ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ เป็นสำาคัญ
2. กำาหนดจำานวนวาระทีจ่ ะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ
ของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำาหนดจำานวน
วาระทีจ่ ะดำารงตำาแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ ของอนุกรรมการ
ปัจจุบันคณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการดำารงตำาแหน่ง
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามวาระ
การดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคนและคุณสมบัติของ
กรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย ความรู้
ความชำานาญเฉพาะด้านทีจ่ าำ เป็นต้องมีในคณะกรรมการ เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วย กรรมการจำานวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2
คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม
บริษทั จะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เป็นประจำาทุกปี โดยพิจารณาจากทัง้ คุณสมบัตแิ ละ
ความเหมาะสมตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ
ทัง้ นี้ เรือ่ งทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่เป็นเรือ่ งเกีย่ ว
กับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำาทุกปี
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการ CG Principles
2555 ทีก่ าำ หนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นควบคูก่ บั CG Code
ทั้ง 8 หมวดแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามนโยบายของเอสซี จี ซึ่ ง เป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม อธิบายได้ดังนี้
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คู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4
การที่บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน
เพราะมีอุดมการณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับ
ได้ถือปฏิบัติและให้ความสำาคัญอย่างสม่ำาเสมอตลอดมา คือ
“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”
คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติของบริษัท
และของเอสซีจี เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ า “คู่มือ
จรรยาบรรณ” ขึน้ เพือ่ มุง่ หวังให้คมู่ อื จรรยาบรรณนีเ้ ป็นแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องพนักงานทุกคนได้ศกึ ษาและทำาความเข้าใจข้อปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน
โดยตรง โดยได้รวบรวมแนวปฏิบตั ขิ องแต่ละธุรกิจในเอสซีจมี า
จัดหมวดหมูเ่ สริมด้วยตัวอย่างและกำาหนดข้อพึงปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน
เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำาไปใช้ได้สะดวกรวมทั้ง
กำาหนดนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน
ทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยมี
คณะทำางานกำาหนดนโยบายและให้คาำ ปรึกษาเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ ซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานตรวจ
สอบภายในทำาหน้าที่ติดตามผลการดำาเนินงาน ตลอดจนให้
คำาปรึกษาในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยได้กาำ หนดช่องทางให้
พนักงานแสดงความคิดเห็น และตั้งคำ าถามที่เกี่ย วข้ องกั บ
จรรยาบรรณบนเว็บไซต์ภายในเรือ่ ง “จรรยาบรรณเอสซีจ”ี และ
“ระบบให้คาำ ปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจ”ี
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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 วามเข้าใจและสามารถนำาไปใช้เป็นหลักในการปฏิบตั ิ
งานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำาคัญในการประเมิน
ศั ก ยภาพของพนั ก งานเป็ น ประจำ า ทุ ก ปี รวมทั้ ง การได้
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอ
คลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นการจำาลองเหตุการณ์ต่าง ๆ ตาม
หัวข้อที่กำาหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้
พนักงานร่วมตอบคำาถามและแบ่งปันประสบการณ์ตา่ ง ๆ โดย
ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสื่อสารให้
พนักงานสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
งานในชี วิ ต ประจำ า วั น โดยเผยแพร่ ใ นรู ป แบบจุ ล สาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงาน
ทุกคนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
โดยในปี 2562 ได้มกี ารจัดกิจกรรม Janya on Tour 2019
ให้กบั พนักงานประจำาโรงงานนิคมหนองแค จังหวัดสระบุรี เพือ่
เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องจรรยาบรรณ และส่งเสริมให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการแสดงความเห็นในเรือ่ งจรรยาบรรณ
รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์ชอ่ งทางการติดต่อสือ่ สารเรือ่ งจรรยาบรรณ
ผ่านระบบ Online ต่าง ๆ ด้วยรูปแบบกิจกรรมชิงรางวัลและ
การเดินทรูป ซึง่ มีมาสคอต “มิสเตอร์จนั ย่า” มาร่วมสร้างสีสนั
และเพิม่ การเข้าถึงพนักงานให้มากยิง่ ขึน้
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การดำาเนินธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน

การดำาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Business Strategy)

เอสซีจี เซรามิกส์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมและพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และความสำาเร็จ โดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมให้แก่ทกุ ภาคส่วน
ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัท ตั้งแต่ต้นน้ำา ถึงปลายน้ำา องค์กรธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันทางสังคมและชุมชน
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

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
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ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริ ษั ท ได้ ดำ า เนิ น การรวบรวมและประเมิ น ประเด็ น ด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น
ความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท โดยเทียบประเด็นที่อุตสาหกรรมเดียวกันให้ความสำาคัญ ประเด็นที่
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ความสำาคัญ ประเด็นที่นานาชาติให้ความสำาคัญในบริบทของความยั่งยืนและแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงของโลก ประกอบกับการนำาแนวทางการดำาเนินกลยุทธ์และปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต
ทีอ่ าจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสในการดำาเนินธุรกิจมาประกอบการประเมินความสำาคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นที่สาำ คัญ

คำาอธิบาย

หัวข้อในรายงาน

การจัดการพลังงาน
และการบริหารก๊าซ
เรือนกระจก

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเอสซีจี พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและ สภาพภูมิอากาศ
โอกาสในการดำาเนินธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย มาตรฐาน และโครงการ
ต่าง ๆ ครอบคลุมการบริหารงานความปลอดภัยในกระบวนการ
เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย

สุขภาพและความปลอดภัย

การพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ โมเดลธุรกิจ และ
กระบวนการผลิต ทั้งที่มีอยู่เดิมและพัฒนาขึ้นใหม่
โดยคำานึงทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ให้ความสำาคัญกับสินค้า
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การจัดการสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรน้าำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำาเชิงบูรณาการ ครอบคลุม
ทั้งความเสี่ยงเชิงกายภาพ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงด้านการรับรู้ทางสังคม และความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อกำาหนด

การบริหารจัดการน้าำ

การจัดการมลภาวะอากาศ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านมลภาวะอากาศ
การควบคุมและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

มลภาวะอากาศ

การจัดการทรัพยากร และ
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการใช้ทรัพยากร
และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

การจัดการวัตถุดิบและของเสีย
อุตสาหกรรม

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Performance)

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจดังเห็นได้จากการร่วมมือกันของทุก
ภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้ลงนามความร่วมมือ
การตั้งเป้าหมายร่วมกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ตา่ำ กว่า 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเข้มข้นจากปีก่อน ดังนั้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ลูกค้า องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการให้
ความสนใจ และด้วยกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิก นั้นการใช้พลังงานนั้นถือเป็นปัจจัยสำาคัญ ในทุกขั้นตอนของ
การผลิต ซึ่งบริษัทให้ความสำาคัญและมีแนวทางการจัดการพลังงานและการบริหารก๊าซเรือนกระจก 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

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการนำาลมร้อนที่เหลือทิ้งจากบริเวณหน้าเตาเผา (Chimney Stack) ที่ต้องปล่อย
ออกสู่บรรยากาศ นำากลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) โดยผ่านกระบวนการ Air to Air Heat Exchanger เพื่อนำา
ลมร้อนที่สะอาดกลับมาใช้ในการอบไล่ความชื้นกระเบื้องที่เตาอบไล่ความชื้น ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานความร้อนจากการใช้
ก๊าซธรรมชาติได้ 5,560 ล้านบีทียู/ปี และช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศได้ 329 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)/ปี
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีโครงการติดตั้งระบบควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
(Variable Speed Drive, VSD) ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 940 เมกกะวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี และ
เมื่อคิดเป็นปริมาณการลดการปล่อย GHG ได้ 547 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)/ปี
ผลการดำาเนินงานการจัดการพลังงาน ปี 2562

การใช้พลังงานรวมในกระบวนการผลิต เท่ากับ 4.55 เพตะจูล โดยเมือ่ เทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิต คิดเป็น 5.75 กิกะจูล ต่อ ตันสินค้า โดยมีสัดส่วนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ร้อยละ 96.9 และพลังงานทางเลือกจาก
ชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ ร้อยละ 3.1
ด้านการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทจัดทำาฐานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน
รายงานนี้ครอบคลุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เซรามิกทั้ง 3 โรงงาน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดังนี้
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงการดำาเนินงาน
จากกิจกรรม หรือเครื่องจักรที่ควบคุมโดยบริษัท
(GHG Emissions Scope 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการซื้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท
(GHG Emissions Scope 2)

• การใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
• การใช้น้ำามันดีเซลในการขนส่งทางรถบรรทุกในโรงงาน
• การใช้นาำ้ มันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำารองฉุกเฉินของบริษทั
• การใช้ก๊าซ LPG ในการขนส่งภายในโรงงาน
• การใช้วัตถุดิบที่มีคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบ
• การใช้น้ำามันเบนซินในการขนส่งภายในโรงงาน

• การใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตภายนอก
• การใช้ลมร้อนจากแหล่งผลิตภายนอก

โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 0.29 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) เมื่อเทียบ
ประสิทธิภาพการผลิต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการผลิต เท่ากับ 247.26 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(CO2e) ต่อตันสินค้า ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม จากการซื้อไฟฟ้าและลมร้อน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของ
บริษัท เท่ากับ 132.92 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ต่อตันสินค้า
สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะป้องกันการเกิดการอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการทำางานทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ
โดยควบคุมความเสี่ยงในการทำางานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี
(SCG Safety Framework) เป็ น แนวปฏิ บั ติ ร่ ว มกั บ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ตรวจประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลด้ า นความปลอดภั ย
(Safety Performance Assessment Program ; SPAP) และกฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) เพื่อสร้างพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมการทำางานทีม่ คี วามปลอดภัยทัง้ องค์กร (Total Safety Culture) เพือ่ ช่วยลดการเกิดอุบตั เิ หตุและสร้างความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเท่ากับศูนย์ในทุกปี
2. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 0.023 และ 0.016 ตามลำาดับ
และเป็นศูนย์ภายในปี 2566
3. ลดอัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำางานต่อเนื่อง
กลยุทธ์
1. สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำางานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
2. ส่งเสริมผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้นำาด้านความปลอดภัยที่ใส่ใจดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างใกล้ชิด
3. ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทุกโรงงาน
การบริหารจัดการ
1. กำาหนดกฎพิทักษ์ชีวิตให้พนักงานและคู่ธุรกิจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
อันอาจมีผลให้สูญเสียชีวิต
2. กำากับให้มกี ารใช้เครือ่ งมือตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัยตามข้อกำาหนดของเอสซีจี (SPAP) อย่างต่อเนือ่ ง
3. จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำาแสดงความเป็นผู้นำาด้านความปลอดภัย พร้อมกับติดตาม
และวัดผลระดับความเป็นผู้นำาเพื่อนำามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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ผลการดำาเนินงานปี 2562

• อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน เท่ากับ 0.060 ราย / 200,000 ชั่วโมง-คน
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของคู่ธุรกิจ เท่ากับ 0.080 ราย / 200,000 ชั่วโมง-คน
• จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน จำานวน 0 ราย
• จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของคู่ธุรกิจ จำานวน 0 ราย

การดำาเนินการด้านความปลอดภัย
ระบบประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program (SPAP))

SPAP เป็นเครือ่ งมือตรวจประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัยซึง่ มีขอ้ กำาหนดและหลักเกณฑ์ทตี่ อ้ งปฏิบตั ติ ามทัง้ หมด
10 หัวข้อ เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความปลอดภัยในการทำางาน ไม่ประสบหรือปราศจาก การบาดเจ็บและการ
เจ็บป่วยจากการทำางาน (Injury & Illness Free)
บริษัทกำาหนดเป้าหมายการได้รับการรับรอง SPAP ที่ระดับ Level 4 (Succeeding) ในทุกโรงงานโดยโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมหนองแคและโรงงานหินกอง ผ่านการรับรองแล้ว และจะดำาเนินการตรวจ โรงงานหนองแค1 ใน ปี 2563
SCG Safety Framework
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บทบาทของผู้บริหาร (Management Leadership and Commitment)

บริษัทให้ความสำาคัญกับบทบาทของผู้บริหารหรือหัวหน้างานโดยผู้บริหารต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นและให้ความสำาคัญ
อย่างจริงจังกับเรื่องความปลอดภัย โดยการเป็นผู้นำาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Visible Safety Leadership) และ
เป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมแสดงถึง
ความห่วงใย (Caring) และให้ความสำาคัญเรื่องความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง

การสังเกตการปฏิบัติงานตามลักษณะความเสี่ยง (Safety Observation Program)

เป็นการสังเกตการปฏิบตั งิ านตามลักษณะความเสีย่ ง มีการสังเกตพฤติกรรมและการบันทึกผลและรายงานการสังเกตใน
ระบบ Online เพื่อดำาเนินการปรับปรุงการแก้ไข หัวหน้างานจะสังเกตการทำางานโดยเน้นแสดงความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติงานเมื่อ
พบการกระทำาที่ไม่ปลอดภัย และแสดงความชื่นชมเมื่อเห็นการกระทำาที่ดีด้านความปลอดภัย ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ถึง
ความห่วงใยของหัวหน้างานและตระหนักด้วยตนเองถึงความเสี่ยงในพฤติกรรมต่างๆ โดยมีข้อกำาหนดให้หัวหน้างานต้องทำา
Safety Observation Program อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร
กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)

บริษัทกำาหนด “กฎพิทักษ์ชีวิต 9+1” เพื่อสร้างจิตสำานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในการทำางานของพนักงานและคู่ธุรกิจ ซึ่งหากมีการละเลยกฎพิทักษ์ชีวิตจะมีมาตรการลงโทษตามข้อกำาหนดที่ระบุไว้ จึงได้
ดำาเนินการสื่อสาร รณรงค์ด้วยสื่อต่างๆ ผ่าน อีเมล บอร์ด โปสเตอร์และการจัดงานกิจกรรมเป็นประจำา รวมทั้งมีหน่วยงาน
ตรวจตราและกำากับการปฏิบัติหน้างานอย่างเคร่งครัด
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การจัดการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว ประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำาให้การใช้ทรัพยากรของจากธรรมชาติมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปด้วย บริษัทในฐานะผู้ผลิตที่ใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตวัสดุกรุผิวสำาหรับที่อยู่อาศัยได้มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เพือ่ เสนอความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะต้องผ่านมาตรฐานทีก่ าำ หนด เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมกระเบือ้ งเซรามิก (มอก.2508-2555), ISO13006, เครือ่ งหมาย CE และ มาตรฐานฉลากสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
การรับรองข้อมูลสินค้าสำาหรับผู้พัฒนาอาคารเขียว อาคาร LEED เพื่อรับประกันว่าผู้บริโภค ได้รับสินค้าตรงตามข้อกำาหนดของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกล็อตการผลิต
ในปี 2562 ยอดขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ COTTO , CAMPANA , SOSUCO เทียบกับยอดขาย
ทั้งหมดของบริษัท คิดเป็น ร้อยละ 69 จากยอดขายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้รับการรับรอง ได้แก่
1. ฉลาก SCG eco value
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริษัทได้ รั บ การรั บ รองฉลากสิ น ค้ า และบริ ก าร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG
eco value ตัง้ แต่ปี 2552 ซึง่ กำาหนดเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิงมาตรฐาน
ISO 14021 : Environmental Labels and Declarations
Self-Declared Environmental Claims ควบคู่ กั บ การพิ จ ารณา
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และผลกระทบตลอดวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment, LCA) จากคณะทำางานพิจารณาด้านเทคนิค
(Technical Team) ของเอสซีจี เป็นผู้ให้การรับรองข้อมูลเชิงปริมาณ
ของสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ไ ด้ ฉ ลาก SCG eco value เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
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2. ฉลากคาร์บอน หรือ ฉลากลดโลกร้อน
จากความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทุกฝ่ายให้
ความสนใจ บริษัทมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ ง
การอนุรกั ษ์พลังงาน ทำาให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เมือ่ วิเคราะห์
ลงไปในระดับผลิตภัณฑ์ ของบริษัทภายใต้แบรนด์ COTTO , CAMPANA , SOSUCO
สามารถผ่านข้อกำาหนดได้รบั รองฉลากคาร์บอน หรือ ฉลากลดโลกร้อน จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ซึง่ เป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน และการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้
3. ฉลาก EU Flower
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพกับมาตรฐานอืน่ ๆ จากต่างประเทศในระดับสากล ทำาให้ผลิตภัณฑ์ Glazed
Porcelain Tiles ของ COTTO ได้รับรองมาตรฐาน EU Flower จากองค์กร EU Ecolabel
ที่เป็นหน่วยงานให้การรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

การจัดการทรัพยากรน้ำา

ทรัพยากรน้ำามีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิต ทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งในปัจจุบันความแปรปรวน
ของปริมาณน้าำ ในธรรมชาติ อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ส่งผลต่อปริมาณน้าำ ฝนและน้าำ ท่า บริษทั ตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการน้ำา โดยกำาหนดให้การจัดการน้ำาเป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับธุรกิจ ทั้งในด้านปริมาณน้ำา
ซึง่ จะมีคณะทำางาน ทำางานบริหารความเสีย่ ง (Risk) และบริหารความต่อเนือ่ งธุรกิจ (BCM) เพือ่ จัดทำาแผนการบริหารความเสีย่ ง
กรณีหากเกิดเกิดอุทกภัย และในกรณีภยั แล้ง โดยเฉพาะอย่างนีใ้ นปี 2562 ภัยแล้งเป็นปัจจัยเสีย่ งทีบ่ ริษทั ได้ประเมินสถานการณ์
และเตรียมการรับเหตุอย่างต่อเนื่อง อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องบริหารความเสี่ยง (Risk) และบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ (BCM)
ด้านการจัดการคุณภาพน้าำ ได้มหี น่วยงานทรัพยากร รับผิดชอบผลิตน้าำ และจัดการน้าำ เสียให้ได้ตามค่ามาตรฐาน และทุกหน่วย
งานให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง 3R โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการดังนี้
1. ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านน้ำา
2. ลดการใช้น้ำาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
3. นำาน้ำาที่ผ่านการบำาบัดกลับมาใช้งาน
4. พัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน้ำา
ผลการดำาเนินงานด้าน ปี 2562 ปริมาณการใช้นา้ำ จากภายนอก 1.74 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย น้าำ จากแหล่งน้าำ
ผิวดิน ร้อยละ 67.5 น้ำาประปา ร้อยละ 30 และ น้ำาบาดาล ร้อยละ 2.5 โดยเมื่อเทียบประสิทธิภาพการผลิตปริมาณการใช้น้ำา
เท่ากับ 2.21 ลูกบาศก์เมตร ต่อตันสินค้า
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มลภาวะทางอากาศ (Emission)

สำาหรับอุตสาหกรรมเซรามิก มลสารทางอากาศที่สำาคัญจากกระบวนการผลิต คือฝุ่นละอองที่เกิดจากการฟุ้งกระจาย
ระหว่างกระบวนการผลิตผงดิน การเก็บกอง การขนส่ง และกระบวนการเผากระเบื้องที่ปล่อย ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) บริษทั ฯ มีแนวทางการบริหารจัดการโดยเน้นการป้องกัน และลดมลสารทีแ่ หล่งกำาเนิด ร่วมกับ
มาตรการแก้ไขให้เหมาะสมสำาหรับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ และการตรวจวัดอากาศจากปล่องระบาย เพื่อควบคุม ป้องกันไม่ให้
ส่งผลกระทบสูช่ มุ ชน และสิง่ แวดล้อมภายนอก และฝุน่ จากการดักจับนีไ้ ด้นาำ เข้าสูก่ ระบวนการผลิตใหม่ ทำาให้ลดการใช้ทรัพยากร
นอกจากนี้มีการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างสม่ำาเสมอ และต่อเนื่อง
การป้องกันที่แหล่งกำาเนิด
ฝุ่น
• ติดตั้ง Bag Filter ในจุดที่มีการขนถ่ายวัตถุดิบ
• ติดตั้งระบบกำาจัดฝุ่นแบบเปียก (Wet Scrubber)
ที่ขั้นตอนการผลิตผงดิน
• ค้นหา และกำาจัดจุดรั่วไหล
(Source of Contaminate : SOC)
NOx และ SOx
• การใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่มีซัลเฟอร์ต่ำา
• การควบคุมสภาวะเตาเผา Excess Air

การบำารุงรักษาเชิงป้องกัน

การตรวจวัดคุณภาพ

• แผนการบำารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกัน

• การตรวจคุณภาพอากาศจาก

• แผนการบำารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกัน

• การตรวจคุณภาพอากาศจาก

ปล่องระบายตามกฎหมาย

ปล่องระบายตามกฎหมาย

ด้านผลการดำาเนินงานด้าน ปี 2562 ผลตรวจวัดค่ามลภาวะทางอากาศผ่านมาตรฐานตามกฎหมายทั้งหมด โดยค่าที่
ตรวจวัดได้แก่ ค่าฝุ่น (TSP)ปล่องจากปล่องระบาย ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และค่าออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) และ
เมื่อเทียบประสิทธิภาพการผลิตปริมาณฝุ่นจากปล่อง เท่ากับ 87.0 กรัมต่อตันสินค้า ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับ
29.5 กรัมต่อตันสินค้า และค่าออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) เท่ากับ 49.3 กรัมต่อตันสินค้า
การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม

ทรัพยากรดินและแร่ ที่คุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับการผลิตเซรามิก เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จาำ กัด ซึ่ง
ในอนาคตอาจจะหมดไปได้ บริษัทมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ 3Rs ของเอสซีจี และ
ปัจจุบนั ได้ขยายมุมมองให้ครบทัง้ ห่วงโซ่คณุ ค่า โดยศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) คือ การหมุนเวียน
ใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่คณุ ค่าเพือ่ ใช้ทรัพยากรใหม่ให้นอ้ ยทีส่ ดุ และเกิดประโยชน์สงู สุด นำามาปรับใช้ในการดำาเนินงานทำาให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งกำาจัด และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อนำาของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ทาำ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการดังนี้
1. การดำาเนินการด้านการจัดซื้อ
2. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำาเนิด
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำาวัตถุดิบและของเสียกลับมาใช้ใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย
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การดำาเนินการด้านการจัดซื้อ
1) การสือ่ สารจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจเอสซีจี (Code of Conduct)
บริษัทมีการสื่อสารจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (Code of
Conduct) ให้คธู่ รุ กิจทุกรายทีม่ กี ารติดต่อซือ้ ขาย และในการประชุม
ร่วมกับคูธ่ รุ กิจ เพือ่ ให้ทราบถึงการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรมตาม
หลั ก บรรษั ท ภิ บ าล ควบคู่ กั บ ความมุ่ ง มั่ น ในการดู แ ล ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ซึง่ เป็นปัจจัยสำาคัญทีน่ าำ มาสูค่ วามสมดุลของสังคม สิง่ แวดล้อม และ
ธุรกิจ ให้สามารถเติบโตควบคูก่ นั ได้อย่างยัง่ ยืน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะ
ส่ ง เสริ ม แนวคิ ด นี้ อ อกไปยั ง คู่ ธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ส่ ว นสำ า คั ญ ใน
การดำาเนินธุรกิจ เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจร่วมกัน และขยายผลออกสูส่ งั คม การประชุมร่วมกับคู่ธุรกิจเพื่อสื่อสาร Code of Conduct
ในวงกว้าง
2) การจัดซื้อสินค้าสีเขียว (Green Purchasing)
การจัดซือ้ สินค้าหรือจัดจ้างบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตามรายการสินค้า และบริการทีไ่ ด้จดั ทำาเกณฑ์ขอ้ กำาหนดไว้แล้ว
หรือสินค้าที่ได้ฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน หรือ บริการที่ได้การรับรองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
เช่น โรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว
ฉลากสิง่ แวดล้อม หมายถึง ฉลากทีบ่ ง่ บอกความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมซึง่ มอบให้กบั ผลิตภัณฑ์ หรือบริการทีม่ คี ณุ สมบัติ
ตรงตามข้อกำาหนด นั่นหมายถึงสินค้านั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจากการผลิต รวมทั้ง
ยังมีการใช้ทรัพยากร และพลังงานน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการผลิตหรือระหว่างการใช้สินค้าดังกล่าว
บริษัทดำาเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว โดยพิจารณาจากคู่มือการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อ้างอิงตามเอสซีจี ยกตัวอย่าง เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน ถ่าน แบตเตอรี่ กระดาษชำาระชนิดม้วน
การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว
การจัดการของเสียภายในโรงงาน มีการนำากากตะกอนจาก
ระบบบำาบัดน้ำาเสียและผงดิน Reject มาเป็นส่วนผสมวัตถุดิบใน
การผลิตใหม่ เพือ่ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรับเศษเซรามิก
จากภายนอกที่เป็นของเสียจากบริษัทอื่น เข้ามาเป็นวัตถุดิบ คิด
สัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่ใช้หมุนเวียน (Alternative Raw Material)
เทียบกับวัตถุดิบใหม่จากธรรมชาติ (Virgin Raw Material) เท่ากับ
ร้อยละ 6.07 อย่างไรก็ดี ยังมีของเสียที่เกี่ยวข้องจากกระบวนผลิต
ทีย่ งั ต้องบริหารจัดการ ปริมาณ 7.3 กิโลกรัมต่อตันสินค้า โดยเกิดจาก
ขี้เถ้าหลังจากใช้พลังงานชีวมวล ร้อยละ 59.1
การจัดการขยะในโรงงานมีการแบ่งประเภทถังขยะ และมี
กิจกรรมสร้างจิตสำานึกให้พนักงานแยก และทิ้งขยะให้ถูกประเภท
ตามที่กาำ หนดไว้ในทุกโรงงาน
ในการส่งวัสดุไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการดำาเนินงานของบริษัท
จะกำาหนดคณะกรรมการเพือ่ ตรวจติดตามการจัดการประจำาปี เพือ่
ตรวจสอบ และสือ่ สารกับผูร้ บั ดำาเนินการภายนอกในการจัดการวัสดุ
ให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต

กิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตสำานึกให้พนักงาน

การตรวจติดตามผู้รับดำาเนินการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วภายนอก
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12

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่�ยเพื่อประโยชน์ในก�รพัฒน�อย่�ง
ยั่งยืนให้อยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่�ย ต�มแนวท�ง SCG Code of
Conduct, SCG Anti- Corruption Policy และนโยบ�ยด้�นสิทธิ
มนุษยชน ของ SCG เพือ่ คว�มยัง่ ยืนมีคว�มมุง่ มัน่ ในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจพร้อมกับก�รพัฒน�และเปิดเผยข้อมูล คว�มปลอดภัย
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�รที่ดี โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำ�ง�น อย่�ง
ซือ่ สัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบตั ติ อ่ ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่�ย
อย่�งให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม คณะกรรมก�ร
บริษัทมีเจตน�รมณ์ที่จะดำ�เนินก�รเพื่อต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ และยึดแนวปฏิบัติของก�รรับ ก�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
หรื อ เป็ น ผลประโยชน์ ที่ ขั ด กั น ได้ ต�มนโยบ�ยต่ อ ต้ � น
ก�รทุจริตคอร์รัปชันของ เอสซีจี
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษั ท ให้ ค ว�มสำ � คั ญ กั บ ก�รเค�รพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดยให้คว�มสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอก
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เพื่อให้ได้รับสิทธิต�มกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
และ/หรือต�มข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ บริษัทมีแนวท�งใน
ก�รปฏิบตั ติ นแก่พนักง�นของบริษทั ให้พนักง�นปฏิบตั ติ นกับ
ผู้ร่วมง�นและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่�งเท่�เทียม ให้เกียรติและ
เค�รพต่อคว�มเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์
ไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ของพนักง�น นอกจ�กนี้พนักง�นมีสิทธิใน
ก�รแสดงคว�มคิดเห็น และบริษัทสนับสนุนกิจกรรมของ
พนักง�นให้เป็นตัวแทนในคณะกรรมก�รต่�ง ๆ ของบริษัท
เช่ น คณะกรรมก�รสวั ส ดิ ก �รพนั ก ง�น คณะกรรมก�ร
คว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม
4. การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รง�นทรัพย�กรบุคคล
อย่�งเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยกำ�หนดให้พนักง�นทุกคน
ทุกระดับมีโอก�สได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พของตนเองเพื่อ
เตรียมพร้อมต่อก�รเติบโตของตนเอง และบริษัทอย่�งยั่งยืน
ด้�นก�รสร้�งคุณค่�ขององค์กรให้เป็นองค์กรที่ทุกคนอย�ก
ร่วมทำ�ง�น รักษ�พนักง�นทีม่ ศี กั ยภ�พและคว�มส�ม�รถไว้ใน
องค์กร ดูแลพนักง�นอย่�งทั่วถึงและเป็นธรรม โดยบริษัท
มีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและ
จัดสวัสดิก�รให้พนักง�นทุกระดับอย่�งเหม�ะสมและส�ม�รถ
แข่งขันได้ อีกทัง้ ยังมีก�รกำ�หนดงบประม�ณก�รจ่�ยค่�ตอบแทน
ทีส่ อดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะย�ว โดยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจ�รณ�
จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษทั ในแต่ละปี เช่น ก�รสร้�งยอดข�ย
กำ�ไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะย�วจะพิจ�รณ�จ�ก
ผลก�รดำ�เนินง�นเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะย�ว เช่น
อัตร�ก�รเติบโตของกำ�ไร ส่วนแบ่งก�รตล�ด ผลก�รดำ�เนินง�น
โดยรวม และก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น
อย่�งต่อเนื่อง
นอกจ�กนี้ยังส่งเสริมด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและ
คว�มปลอดภั ย ของพนั ก ง�น และมุ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต สำ �นึกให้
พนักง�นและผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้มหี น้�ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ �มแนวท�งที่
กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยบริษัท และเปิดโอก�สให้พนักง�นและ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแสดงคว�มเห็นผ่�นช่องท�งก�รเสนอ
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
แนะโดยผ่�นคณะกรรมก�รสวัสดิก�รพนักง�น คณะกรรมก�ร
บริษัทร่วมพัฒน�ชุมชนและช่วยส่งเสริมคุณภ�พชีวิต
คว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนและสังคม โดยเข้�ร่วมกิจกรรมชุมชนอย่�งต่อเนือ่ ง
เพื่อเสริมสร้�งสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เช่น โครงก�รสถ�นศึกษ�
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ต้นแบบทวิภ�คีส�นพลังประช�รัฐ (Excellent Model School),
บริ ษั ท ได้ ทำ � ก�รวิ จั ย และพั ฒ น�ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี โครงก�รปันโอก�สว�ดอน�คต, โครงก�รร่วมกับองค์ก�ร
คุณสมบัติดี ได้ม�ตรฐ�น โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยต่อ บริห�รส่วนท้องถิ่นในก�รจัดกิจกรรมวันเด็ก, โครงก�รร่วม
ก�รใช้ง�น ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�และยังเป็นสินค้� ดำ�น�ปลูกข้�ว กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันว�มห�ร�ช
ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลงทุนด้�นเทคโนโลยีเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจ�กนี้บริษัทยังมี
8. การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ น วั ต กรรมด้ า น
ช่องท�งรับคำ�เสนอแนะและร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ผ่�นท�งหน้� ความรับผิดชอบต่อสังคม
เว็บไซต์ www.scgceramics.com ติดต่อเร� หรือที่โทรศัพท์
บริษัทได้มีก�รพัฒน�นวัตกรรมในกระบวนก�รผลิต
หม�ยเลข 0-2586-3333, 0-2586-4092 เพือ่ นำ�ม�ปรับปรุงและ พัฒน�ไอทีเพื่อก�รบริห�รคลังสินค้� ก�รบริห�รทรัพย�กร
พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รของบริษัทต่อไป
บุคคล ก�รเงินและบัญชีภ�ยในองค์กร ภ�ยใต้แนวคิดเพื่อ
ก�รทำ�ง�นทีม่ ปี ระสิทธิภ�พ ตรวจสอบได้ เช่น ก�รใช้โปรแกรม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
SAP, E-procurement, E-Smart โดยระบบก�รดังกล่�วผู้ใช้
บริษทั ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รรักษ�สิง่ แวดล้อม โดยยึดหลัก ส�ม�รถระบุขอบเขตก�รดำ�เนินง�น ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อนุมัติต�ม
แนวท�งก�รพัฒน�อย่�งยัง่ ยืน ในก�รดำ�เนินธุรกิจ เช่น แนวท�ง ส�ยง�นได้ ส่งผลให้ส�ม�รถลดระยะเวล�ก�รทำ�ง�นลงได้
ก�รพัฒน�อย่�งยัง่ ยืน ของเอสซีจี หลักก�รโรงง�นอุตส�หกรรม อย่�งมีประสิทธิภ�พ
เชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย
ม�ปรับใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภ�พเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency)
การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
เพิม่ มูลค่�ผลิตภัณฑ์ และลดภ�ระต่อสิง่ แวดล้อม ก�รพัฒน�
บริษัทตระหนักถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบัน
กระบวนก�รผลิตสินค้�และบริก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีอิทธิพลม�กขึ้นต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท จึงกำ�หนดให้
ก�รเพิม่ ประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นและลดก�รปล่อยก๊�ซเรือน มีหน่วยง�นทีร่ บั ผิดชอบดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่�งๆ โดยเฉพ�ะ
กระจก (GHGs) เช่น ก�รพัฒน�วิธกี �รผลิตผงดินจ�กกระบวนก�ร และมี แ นวปฏิ บั ติ ต �มนโยบ�ยและแนวท�งก�รปฏิ บั ติ ต่ อ
แบบเปียก (Wet Process) ม�เป็นแบบแห้ง (Dry Grinding) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy and
นอกจ�กนี้บริษัทได้พัฒน�นวัตกรรมโดยดำ�เนินก�รปรับปรุง Guidelines) สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ส �กล ได้ แ ก่
กระบวนก�รผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ใช้พลังง�นอย่�งมี ISO9001:2015 ISO14001:2015 OHSAS18001 และ CSR-DIW
ประสิทธิภ�พสูงสุด และลดปริม�ณค�ร์บอนไดออกไซด์ทป่ี ล่อย ของกรมโรงง�นอุตส�หกรรม ซึ่งมีก�รกำ�หนดและจัดลำ�ดับ
ออกสูบ่ รรย�ก�ศอย่�งต่อเนือ่ ง
คว�มสำ�คัญของผูม้ สี ว่ นได้เสียต�มผลกระทบและคว�มค�ดหวัง
ต่ อ บริ ษั ท รู ป แบบและช่ อ งท�งก�รสร้ � งก�รมี ส่ ว นร่ ว ม
ก�รรับมือกับคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นจ�กผู้มีส่วนได้เสีย
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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
• คู่ค้�

• 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 • ก�รเปิดเผยข้อมูลสู่ภ�ยนอก
• ภ�คประช�สังคม • ให้ข้อมูลเรื่องก�รดำ�เนินง�นของ
• คว�มสอดคล้องกฎหม�ยและข้อกำ�หนด ร�งวัลจรรย�บรรณดีเด่น
• นักวิช�ก�ร
องค์กรผ่�นบทคว�ม สื่อ เวทีแลกเปลี่ยน
• นำ�ข้อเสนอแนะม�ปรับปรุงแนวท�ง
คว�มคิดเห็น นิทรรศก�รง�นวิช�ก�ร
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
ง�นสัมมน�ต่�ง ๆ
• ระบบก�รรวบรวมและประเมิน
คว�มสอดคล้องกฎหม�ย
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การดูแลสังคมและชุมชน

การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการดูแลชุมชน
บริ ษั ท ได้ ต ระหนั ก ว่ � ในก�รพั ฒ น�องค์ ก รให้ มี
ก�รเจริญเติบโตอย่�งมั่นคงและยั่งยืนนั้น นอกจ�ก บริษัทจะ
ต้องมีก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รและก�รจัดก�รภ�ยใน
องค์กรที่มีคว�มเป็นเลิศแล้ว ก�รจัดก�รดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทโดยตรง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ก็มี
คว�มสำ � คั ญ เช่ น กั น จ�กก�รวิ เ คร�ะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholder Analysis) พบว่�มี 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักง�น ผู้จัดจำ�หน่�ย ผู้ข�ยสินค้�หรือวัตถุดิบ (Supplier)
คู่ธุรกิจ ชุมชน ภ�ครัฐ ต�มแผนผังผู้มีส่วนได้เสีย
แผนผังผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis)

แผนผังขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น ด้�น CSR

สำ�หรับ ชุมชน และภ�ครัฐ ซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในด้�น
สภ�พแวดล้อมโดยรอบองค์กร บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รจั ด ระบบก�รจั ด ก�รชุ ม ชนและภ�ครั ฐ โดยยึ ด หลั ก
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และหลัก
ธรรม�ภิบ�ลในก�รทำ�ง�นอย่�งโปร่งใสถูกต้องต�มกฎหม�ย
หลักคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
ชุมชนรอบโรงง�นซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบก�รประกอบ
กิจก�รผลิตสินค้�ของบริษัท ดังนั้น ก�รสำ�รวจข้อมูลชุมชน
รอบโรงง�นในด้ � นปั ญ ห�ที่ ชุ ม ชนได้ รั บ ผลกระทบเพื่ อ
ห�คว�มต้องก�รที่แท้จริงของชุมชน ที่ให้บริษัทจะส�ม�รถ
เข้�ไปจัดก�รดูแลได้ และนำ�ม�สู่ก�รว�งแผนง�นดำ�เนิน
โครงก�รหรือกิจกรรมต่�ง ๆ และทำ�ก�รประเมินผล ต�มวงจร
ก�รดำ�เนินง�น ดังแผนภ�พ

1. โครงการต้นแบบส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1.1 โครงการช่วยเหลือปรับปรุงสาธารณสถาน บริษัท มี
โครงก�รช่วยเหลือปรับปรุงส�ธ�รณสถ�น เช่น ก�รบริจ�ค
กระเบื้องปูพื้น บุผนังให้วัดและโรงเรียน ตลอดจนชุมชน
โดยรอบ รวมถึงเขตจังหวัดสระบุรแี ละจังหวัดในพืน้ ทีภ่ �คกล�ง
ได้แก่ อยุธย� นครน�ยก ลพบุรี และยังช่วยเหลือบริจ�ค
กระเบือ้ งนอกเขตพืน้ ที่ แต่ข�ดแคลนปัจจัยในก�รจัดซือ้ สินค้�

91

1.2 สนับสนุน การศึกษาให้บตุ รหลานของพนักงานและ
ชุมชนประจำาปี ด้�นสนับสนุน ก�รศึกษ� บริษัทได้มอบทุน
ก�รศึกษ�ให้บุตรหล�นของพนักง�นและชุมชนประจำ�ปี ส่วน
บุตรหล�นของชุมชนรอบโรงง�น บริษัทได้กำ�หนดเกณฑ์
คัดเลือกจ�กนักเรียนโรงเรียนในชุมชนรอบโรงง�น ที่เป็นเด็ก
เรียนดีแต่ข�ดแคลนทุนทรัพย์ มอบทุนก�รศึกษ�ซึ่งเป็นทุนที่
ไม่มีผลผูกพันต่อนักเรียนที่ได้รับทุน
ด้�นสนับสนุน ก�รอนุรกั ษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน
ซึ่งมีส่วนสำ�คัญต่อก�รอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีง�มใน
ชุมชน เช่น ก�รเข้�ร่วมส่งเสริมง�นประเพณีทำ�บุญกล�งบ้�น
ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดของท้องถิ่นม�ย�วน�น ง�นรดน้ำ�
ดำ�หัวต�มประเพณีสงกร�นต์ เข้�ร่วมง�นประเพณีลอยกระทง
ส่งเสริมให้ก�รประดิษฐ์กระทงจ�กวัสดุธรรมช�ติ เป็นต้น
1.3 ร่ ว มจั ด ตั้ งโรงเรียนผู้สูงอายุ ด้ � นก�รส่ ง เสริ ม
ก�รเรียนรูก้ �รศึกษ�ตลอดชีพ โดยเฉพ�ะกลุม่ ผูส้ งู อ�ยุ บริษทั
ได้รว่ มกับองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลโคกแย้และเทศบ�ลหินกอง
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ และมีส่วนในก�รสนับสนุนก�รสอน
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ให้คว�มรู้ และพ�นักเรียนผูส้ งู อ�ยุไปศึกษ�เรียนรูน้ อกสถ�นที่
เช่น ไปศึกษ�ศูนย์วัฒนธรรมไทยเบิ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อ
ก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รจัดก�รวัฒนธรรมในชุมชน
1.4 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาอาชี พ ของกลุ่ ม เกษตรกร
ก�รสร้ � งง�นและร�ยได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน บริ ษั ท ได้ ส่ ง เสริ ม
ก�รพัฒน�อ�ชีพของกลุม่ เกษตรกร เช่น กลุม่ เกษตกร ต้องก�ร
แกลบดำ�ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ใช้ง�นแล้วของบริษัท ไปใช้เพ�ะกล้�
พันธุ์ต้นไม้ต่�ง ๆ รวมทั้ง ก�รส่งเสริมให้ชุมชนนำ�แกลบไปใช้
ทำ�ปุ๋ยชีวภ�พ หรือดินถุงจำ�หน่�ยเพื่อสร้�งร�ยได้ โดยพบว่�
มีปร�ชญ์ช�วบ้�นที่อยู่ในพื้นที่หลังโรงง�นส�ม�รถคิดค้นสูตร
ผสมโดยนำ�แกลบดำ�ของบริษัทซึ่งปร�ศจ�กส�รเคมีใด ๆ ไป
ผสมกับรำ�ข้�ว มูลสัตว์ ก�กน้ำ�ต�ล เป็นต้น แล้วหมักต�ม
สัดส่วนที่คิดค้นไว้ โดยบ่มปุ๋ยไว้ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด
ปร�กฏว่�เกิดเป็นปุย๋ ทีม่ คี ณุ ภ�พ ชุมชนส�ม�รถประกอบอ�ชีพ
ทำ�สร้�งง�นและร�ยได้ อีกทั้งยังเป็นก�รลดก�รใช้ส�รเคมีใน
พืชผักต่�ง ๆ ส่งเสริมต่อสุขภ�พและแวดล้อมที่ดี

2. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 โครงการจัดอบรมธรรมนูญ
บริษัทมีโครงก�รสนับสนุนเยี่ยมบ้�นผู้ป่วยติดเตียง
สนับสนุนควบคุมก�รแพร่ระบ�ดของยุงล�ย และสนับสนุน
เยี่ยมผู้สูงอ�ยุที่เป็นสม�ชิกชมรมผู้สูงอ�ยุตำ�บลโคกแย้
ก�รส่งเสริมก�รดูและสุขภ�พของชุมชนรอบโรงง�น โดย
ยึดหลักก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน สร้�งขึ้นเพื่อชุมชน
รอบโรงง�น โดยบริ ษั ท ได้ นำ � เครื่ อ งมื อ ธรรมนู ญ สุ ข ภ�พ
ต�มพระร�ชบัญญัติสุชภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.2550 ร่วมมือกับ
สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข จังหวัดสระบุรี คณะกรรมก�รสมัชช�
สุ ข ภ�พ จั ง หวั ด สระบุ รี คณะกรรมก�รเขตสุ ข ภ�พเพื่ อ
ประช�ชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4 ดำ�เนินก�รโครงก�รจัดอบรม
ธรรมนูญสุขภ�พผู้สูงอ�ยุตำ�บลโคกแย้ และ ธรรมนูญสุขภ�พ
พระสงฆ์ตำ�บลโคกแย้
ก�รจัดทำ�ข้อตกลงร่วมกันในชุมชน หรือกติก�ชุมชน
หรือธรรมนูญสุขภ�พ เป็นเครือ่ งมือทีส่ �ำ คัญในก�รพัฒน�และ
ดูแลสุขภ�พของคนในชุมชนให้มีก�รจัดทำ�เป็นระบบแบบมี
ส่วนร่วม โดยใช้เวล�ในก�รจัดประชุม อบรมคว�มรู้ และ
แนวท�งวิธีก�ร โดยพ�ไปศึกษ�ดูรูปแบบพื้นที่ที่ประสบคว�ม
สำ�เร็จ และนำ�ตัวแทนในชุมชนวิเคร�ะห์ข้อมูล สถ�นก�รณ์
ปัญห�ด้�นสุขภ�พ นำ�ข้อมูลม�เสนอทีป่ ระชุมเวทีรบั ฟังคว�ม
คิดเห็นปัญห�สุขภ�พ แนวท�งก�รจัดก�รแก้ไข และหน่วยง�นที่
จะสนับสนุนช่วยเหลือ มีก�รจัดทำ�ร่�งข้อตกลงหรือกติก�
ร่วมกันของชุมชน ซึง่ เรียกกันว่� ธรรมนูญสุขภ�พตำ�บลโคกแย้
ซึ่งเป็นต้นแบบก�รจัดก�รแบบมีส่วนร่วมทุกภ�คส่วน
2.2 สนับสนุนน้ำาดื่มเยี่ยมบ้านสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
ตำาบลโคกแย้ ประจำาเดือน
บริษทั ได้ให้คว�มสำ�คัญกับผูส้ งู อ�ยุในชุมชนรอบโรงง�น
โดยให้ก�รสนับสนุนก�รออกเยี่ยมของชมรมผู้สูงอ�ยุตำ�บล
โคกแย้เป็นประจำ�เดือนในด้�นสิ่งของต่�ง ๆ ที่จำ�เป็น เช่น
น้ำ�ดื่ม
2.3 โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำา
ด้�นสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีโครงก�รและกิจกรรมที่มุ่ง
เน้นก�รอนุรักษ์รักษ�สิ่งแวดล้อม ในก�รสร้�งคว�มร่วมมือ
สร้�งคว�มตระหนักในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น โครงก�ร
เฉลิมร�ชย์ร�ช� จิตอ�ส�รักษ์น�ำ้ ปลูกต้นไม้จ�กภูผ�สูม่ ห�นที
โดย กรรมก�รผูจ้ ดั ก�รและพนักง�น ร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ
และเอกชนในท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ตำ�บลโคกแย้ ตำ�บล
หนองไข่น�ำ้ และเทศบ�ลหินกอง อำ�เภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ปลูกต้นรวงผึง้ จำ�นวน 10 ต้น และต้นมะค่�โมง จำ�นวน 400 ต้น
ในพื้นที่สีเขียวของนิคมอุตส�หกรรมหนองแค
2.4 โครงการขยะแลกไข่ในพืน้ ทีโ่ รงเรียนวัดหนองผักชี
ปั ญ ห�ขยะชุ ม ชนเป็ น อี ก ปั ญ ห�หนึ่ ง ที่ ท้ อ งถิ่ น ต้ อ ง
ประสบปัญห�ในก�รจัดก�รกับปริม�ณขยะในชุมชนที่เพิ่ม
ม�กขึ้น ดังนั้น ก�รคัดแยกและลดปริม�ณขยะจ�กต้นท�ง
เป็นสิ่งที่ต้องสร้�งวินัยพฤติกรรมของคนในชุมชน บริษัทได้
สนั บ สนุ น องค์ ก �รบริ ห �รส่ ว นตำ � บลโคกแย้ จั ด อบรม
ก�รคัดแยกขยะและให้ชุมชน นำ�ขยะม�แลกไข่เพื่อสร้�ง
จิตสำ�นึกในก�รจัดก�รขยะของครัวเรือนในชุมชน
2.5 โครงการ Big Cleaning Day โรงเรียนวัดหนองปลิง
และ โครงการ Big Cleaning Day ชุมชนหน้าโรงงานหินกอง
ก�รดูแลสิ่งแวดล้อมรอบนอกโรงง�น โดยโครงก�ร
Big Cleaning Day ซึ่งเป็นโครงก�รที่บริษัทร่วมกับชุมชนและ
หน่วยง�นร�ชก�ร ในก�รปรับภูมทิ ศั น์หน้�โรงง�นให้สวยง�ม
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดถนน เช่น โครงก�ร Big Cleaning Day
โรงเรียนวัดหนองปลิง โครงก�ร Big Cleaning Day ชุมชน
หน้�โรงง�นหินกอง
2.6 กองทุนอนุรกั ษ์เลียงผา
บริษัทมีส่วนสนันสนุน ก�รอนุรักษ์เลียงผ� ซึ่งเป็นสัตว์
ทีห่ �กินพันธุพ์ ชื ต�มเข�หินปูนในจังหวัดสระบุรี โดยร่วมมือกับ
สำ�นักง�นอนุรกั ษ์ท่ี 1 กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป�่ และพันธุพ์ ชื
จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์เลียงผ�ขึ้น ระดมทุนจ�กบริษัทและ
ขอคว�มร่วมมือจ�กบริษัทต่�ง ๆ ในจังหวัดสระบุรี จนเกิด
เป็นกองทุนเลียงผ�ของจังหวัดสระบุรเี ป็นผลสำ�เร็จ ซึง่ ปัจจุบนั
กองทุนนี้ได้มีส่วนช่วยเหลือเลียงผ�โดยก�รจัดห�แหล่งน้ำ�ไว้
ในพื้นที่อยู่อ�ศัย ไม่ต้องลงม�ด้�นล่�งเข�หินปูนอันเสี่ยงต่อ
ก�รถูกล่� หรือเกิดอุบัติเหตุ
2.7 โครงการโรงเรียนประชารัฐรุน่ ที่ 2 ร่วมกับ โรงเรียน
วัดหนองครก
บริษทั ยังได้ด�ำ เนินก�รโครงก�รโรงเรียนประช�รัฐโดยเป็น
โครงก�รต่อเนือ่ งจ�กเดิมทีไ่ ด้ด�ำ เนินก�รไปแล้ว 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนวัดห้วยทร�ยและโรงเรียนอนุบ�ลหนองแค ในปี 2562
บริษทั ได้ด�ำ เนินก�รต่อเนือ่ งและเพิม่ ก�รส่งเสริมโรงเรียนประช�รัฐ
อีก 1 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดหนองครก ตำ�บลหนองน�ก อำ�เภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้สนับสนุนงบประม�ณและ
ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง และโครงก�ร
อ�ห�รปลอดภัย โดยให้โรงเรียนและนักเรียนปลูกผักไว้กนิ เอง
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2.8 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
บริษัทได้ร่วมกับเหล่�ก�ช�ด จังหวัดสระบุรี ช่วยเหลือ
ซ่อมแซมบ้�นพักของผู้สูงอ�ยุและผู้พิก�ร ซึ่งไม่มีปัจจัยที่
ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้�นพักตนเอง เพื่อให้ผู้ด้อยโอก�สมี
คุณภ�พที่ดีขึ้น
2.9 การช่วยเหลือผู้พิการ
บริษัทได้สนับสนุนโครงก�รวันผู้พิก�รส�กลในตำ�บล
โคกแย้ ประจำ�ปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้ประช�ชนและสังคม
ตระหนักถึงคุณค่�คว�มสำ�คัญของผู้พิก�ร
2.10 การร่วมแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุ
ก�รเกิดอุบัติเหตุยังเป็นประเด็นปัญห�ท�งสังคม ซึ่ง
ส�เหตุเกิดจ�กหล�ยปัจจัย บริษทั ได้เป็นแกนนำ�ในก�รประชุม
เชิงปฏิบัติก�รเพื่อให้หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนม�ร่วมกัน
คิดค้นห�ปัญห�และแนวท�งแก้ไขอุบัติเหตุ ซึ่งจังหวัดสระบุรี
พืน้ ทีถ่ นนสุวรรณศร เป็นพืน้ ทีม่ กี �รเกิดอุบตั เิ หตุเป็นอันดับต้น ๆ
ของจังหวัด บริษทั ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ �รแก้ไขปัญห�จุดเสีย่ ง
อันจะเกิดอุบตั เิ หตุบนถนนสุวรรณศร โดยทีห่ น่วยง�นทัง้ ภ�ครัฐ
และเอกชน ประช�สังคมนำ�แผนง�นและโครงก�รที่แต่ละ
หน่วยง�นไปแก้ไขและนำ�ห�รือกันเป็นระยะเพื่อให้เกิดเป็น
รูปธรรมทีช่ ดั เจนในขณะนี้ แขวงก�รท�งจังหวัดสระบุรไี ด้ก�ำ หนด
ป้�ยห้�มกลับรถบริเวณพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงบนถนนสุวรรณศร
หล�ยจุด และลดปัญห�อุบตั เิ หตุได้
2.11 สนั บ สนุ น อาสาสมั ค รเจ็ ด วั น อั น ตรายในช่ ว ง
เทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์
บริษัทได้สนับสนุนอ�ส�สมัคร ที่ช่วยกันดูแลในช่วง
เจ็ดวันอันตร�ยในเทศก�ลช่วงปีใหม่ และเทศก�ลสงกร�นต์

โดยมอบงบประม�ณให้อ�ส�สมัคร เช่น หน่วยง�นป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัยของอบต. และเทศบ�ล กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น
อปภร. ในท้องถิ่นที่ตั้งทั้ง 3 โรงง�น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้
ก�รทำ�ง�นจิตอ�ส�ของชุมชนได้รบั ก�รดูแลม�กขึน้ บริษทั จะ
เป็นต้นแบบในก�รส่งเสริมอ�ส�สมัครง�นต่�ง ๆ ของชุมชน
เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งของชุมชนอย่�งยั่งยืน
หลักธรรมาภิบาลในการทำางานอย่างโปร่งใส สอดคล้องตาม
กฎหมาย
ภ�ครั ฐ เป็ น องค์ ก รที่ ใ ช้ บั ง คั บ ต�มกฎหม�ย ดั ง นั้ น
ก�รปฏิบัติให้ถูกต้องต�มกฎหม�ยเป็นสิ่งที่บริษัทยึดถือเป็น
สิง่ สำ�คัญ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้ว�่ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ �มกฎหม�ย
อย่�งครบถ้วน บริษทั ได้แต่งตัง้ คณะทำ�ง�นด้�นก�รปฏิบตั ติ �ม
กฎเกณฑ์และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบก�รตรวจรับ
กฎหม�ย และก�รประเมินคว�มเกีย่ วข้อง ทบทวนให้ก�รปฏิบตั ิ
ต�มกฎหม�ยมีคว�มสอดคล้องครบถ้วน
การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
บริษทั ได้รบั ประก�ศเกียรติคณุ จรรย�บรรณ ดีเด่น จ�ก
ก�รให้คว�มสำ�คัญใส่ใจกับผู้เกี่ยวข้อง ก�รเปิดเผยข้อมูล
โปร่งใสส�ม�รถตรวจสอบได้ คว�มรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภคและ
คู่ค้� ก�รรักษ�คว�มสุจริต มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมช่วย
เหลือสังคม ก�รส่งเสริมก�รบำ�บัดและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม สิทธิ
เสรีภ�พของบุคคล ก�รลดคว�มเสี่ยงของกิจก�ร และก�รมุ่ง
ส่งเสริมหลักก�รปฎิบตั อิ นั เป็นเลิศในองค์กรจ�กหอก�รค้�ไทย
และสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย
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การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2562

การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำาคัญที่ช่วย
ส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ยิ่ ง ธุ ร กิ จ สามารถระบุ ค วามเสี่ ย งได้ ล่ ว งหน้ า มากเท่ า ไหร่
ยิ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหา
การดำาเนินธุรกิจได้มากขึน้ นอกจากนีก้ ารบริหารความเสีย่ งที่
มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำา คัญในการตัดสินใจ
ลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
กรอบการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ได้พฒั นากรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
(Enterprise Risk Management Framework) ให้ทนั สมัยและเป็น
ไปตามมาตรฐานสากลมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหาร
ความเสีย่ งของเอสซีจี มีการอบรม สือ่ สารให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายได้รบั ทราบและนำาไปปฏิบตั ิ เพือ่ นำาไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่
ตลอดห่วงโซ่คณุ ค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management Culture) อีกทัง้ มีการกำาหนด
วัตถุประสงค์และระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) ให้
ชัดเจนเพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
นำาเสนอผลการบริหารความเสีย่ งในรูปแบบ Risk Dashboard แสดง
ความเสีย่ งสูง/ปานกลาง/ต่าำ พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะจัดการ
ความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
คณะจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีคณะจัดการความเสี่ยงทำาหน้าที่กำากับดูแลให้
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำาหนดโครงสร้าง
กลยุทธ์ทเ่ี ชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษทั
รวมทั้งกำาหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุม
ติดตามผลการบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และ
ทีส่ าำ คัญคือการผนวกการบริหารความเสีย่ งเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของ
การปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) คณะจัดการ

ความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส บริษทั มีคณะทำางานบริหารและ
จัดการความเสี่ยงเป็นผู้นำากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม
แนวโน้มสถานการณ์สำาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ประเมิ น ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ย ง รวมถึ ง ดำ า เนิ น การ
หามาตรการลดความเสีย่ งทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Culture)
บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร
ความเสีย่ งเป็นองค์ประกอบสำาคัญต่อความสำาเร็จ บริษทั จึงได้
กำาหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร
ความเสี่ยงไว้ดังนี้
• รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยง
เป็นสิ่งสำาคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบใน
การบริหารความเสี่ยง (Role Model)
• พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้าง
มูลค่าให้แก่บริษทั ได้ โดยกำาหนดให้มกี ารติดตามความคืบหน้า
และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
• สร้างวิธีการนำาไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดย
กำาหนดให้มีคณะทำางานบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นผู้
ดูแลงานบริหารความเสี่ยง มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน
(Common Language) มีการกำาหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสีย่ ง
ในรูปแบบเดียวกัน
• กำาหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิด
ชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
• มีระบบการบริหารความเสีย่ งในการขออนุมตั โิ ครงการ
ลงทุน การทำาแผนธุรกิจประจำาปี และการทำาแผนกลยุทธ์ใน
ระยะปานกลาง-ยาว
• กำ า หนดให้ มี ว าระเรื่ อ งความเสี่ ย งในการประชุ ม
หลัก ๆ ของบริษัท
• กำาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งใน
หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี (SCG Risk Universe) ซึ่งครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการดำาเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการทำาความเข้าใจและนำาไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งความเสี่ยงออกเป็น
8 ประเภท ได้แก่
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

4. การรายงานและ
เฝ้าติดตาม

1. การระบุความเสี่ยง และโอกาสในการดำาเนินธุรกิจ
3. การกำาหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข
โดยการประเมินสถานการณ์ในอนาคตจากตัวชีว้ ดั ความ
ในกรณีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) มีระดับ
เสี่ยง (Key Risk Indicators)
เกินเกณฑ์เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) จะต้องกำาหนด
มาตรการจัดการและแก้ไข ส่วนในกรณีความเสี่ยงจากภาวะ
2. การประเมินความเสี่ยง และโอกาส
วิกฤต ต้องจัดทำาแผนตอบโต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน (Emergency
โดยกำาหนดวิธีการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
องค์กร (Common Risk Metrics) : ซึ่งเจ้าของความเสี่ยง (Risk Continuity Plan) สำาหรับกรณีที่เป็นโอกาส ต้องกำาหนดการ
Owners) ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง เช่น การทำาแผนที่ จัดทำาแผนเพื่อทำาให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นจริง
ความเสี่ยง (Risk Map) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario
Analysis) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 4. การรายงานและเฝ้าติดตาม
และการเปรียบเทียบวัด (Bench marking) รวมถึงการบริหาร
การรายงานต่อคณะจัดการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ ระดับ
จัดการภาวะวิกฤตโดยระบุกระบวนการที่สำาคัญ (Critical กลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี ตามลำาดับ
Process) เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลำาดับความสำาคัญเพื่อพิจารณาวิธีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งว่าต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วนหรืออยูใ่ นขัน้ ติดตาม
เฝ้าระวัง
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ความเสีย่ งหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ งของบริษทั
มีดังนี้
1. ความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย สุ ข ภาพ และ
สิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงานอย่างยิ่ง ได้เน้นการสร้างจิตสำานึกด้าน
ความปลอดภั ย ให้ แ ก่ พ นั ก งาน ตลอดจนมี ค วามมุ่ ง มั่ น
ในการที่จะลดการบาดเจ็บจากการทำางาน โดยมีการชี้บ่งและ
ประเมินความเสีย่ งในทุกกิจกรรมเพือ่ หามาตรการควบคุมและ
ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี
(SCG Safety Framework) เป็นแนวปฏิบัติมุ่งหวังให้ทุก
หน่วยงานมีระบบการจัดการและเกิดพัฒนาการอย่างต่อเนือ่ ง
มีการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย
(Safety Performance Assessment Program : SPAP) พร้อมทัง้
ประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) ซึ่งเป็น
กฎความปลอดภัยทีล่ ะเลยไม่ได้ มีการส่งเสริมให้ผบู้ ริหารเป็น
ผูน้ าำ และเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัย ตลอดจนการสังเกตการณ์
ทำางานเพื่อความปลอดภัย (Safety Observation) เพื่อสร้าง
พฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำางานที่มีความปลอดภัยทั่ว
ทั้งองค์กร บริษัทยึดถือแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของเอสซีจี มาใช้เป็นกรอบการดำาเนินงานที่ควบคุมดูแลและ
ส่งเสริมให้การดำาเนินธุรกิจไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
การใช้ทรัพยากรของโลก รวมทั้งตรวจประเมินประสิทธิผล
การดำาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Performance
Assessment Program, EPAP) เพื่อยกระดับการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่าระดับสากล
2. ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ครอบคลุมความเสีย่ งทีจ่ ะไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบภายนอกและ
ภายใน เช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริตคอร์รปั ชัน
จรรยาบรรณบริษทั และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับชือ่ เสียงและภาระ
ผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยกฎหมาย นโยบายรัฐบาลนัน้ มี
โอกาสเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา บริษทั มีคณะกรรมการกลัน่ กรอง
กฎหมายและคณะทำางานย่อยในด้านต่างๆ เพือ่ ติดตามแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการออกกฎหมายใหม่
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ การป้องกันการปฏิบตั ิ
งานทีไ่ ม่ถกู ต้อง บริษทั ได้พฒั นากรอบการกำากับดูแลการปฏิบตั ิ
งาน (Compliance Framework) อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดการ
กำากับดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่กระบวนการ

ปฏิบัติตลอดจนถึงกระบวนการติดตามตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมทีด่ ี
3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา
• บริษัทมีกลยุทธ์การรักษาและดูแลแบรนด์ (Brand
Protection) ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำาระบบการสื่อสาร
ภายในและภายนอก ทัง้ ในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต
เพือ่ ให้ทกุ คนเข้าใจและปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน และมุง่ เน้น
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึงความเสีย่ ง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
• กลยุทธ์ที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือ กลยุทธ์การสร้าง
แบรนด์ (Brand Building) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ แบรนด์
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจน
เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความชัดเจนในการจดจำาแบรนด์
ของผู้บริโภค
• บริษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate
Technology Office ของเอสซีจีในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งหมด เพื่อป้องกันการละเมิดและการถูกละเมิด
4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งภัยพิบัติท่เี กิดจากมนุษย์มี
โอกาสเกิดและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสร้างความเสียหายต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่
อุปทานและการดำาเนินธุรกิจได้ บริษทั ให้ความสำาคัญกับการเตรียม
ความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบตั ิ โดยมีการประเมินความเสีย่ งจาก
ภัยพิบตั ใิ นด้านต่างๆ มีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบตั ิ
จากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้จากภาครัฐ และองค์กรต่าง ๆ โดย
มีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management
(BCM) ของเอสซีจี และ BCM ของกลุม่ ธุรกิจทำาหน้าทีใ่ นการติดตาม
และประมวลผล สือ่ สารข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์
และแจ้งเตือนไปยังพนักงานและบริษทั ทีอ่ าจจะได้รบั ผลกระทบ
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ และมีการซักซ้อม
แผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉกุ เฉิน และทำาการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนือ่ ง ตามแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan: BCP)
5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
จากการควบรวมบริษทั ส่งผลให้เกิด Benefit ด้านต้นทุน
จากการทำา Product Allocation โดยทำาการวางแผนผลิตสินค้า
ณ โรงงานที่มีต้นทุนต่ำา ในส่วนของความเสี่ยงด้านต้นทุน
วัตถุดิบ บริษัทได้บริหารจัดการ เรื่องการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
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ทดแทนไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงสูตรการผลิตให้เหมาะสม
กับแหล่งวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานโดยเฉพาะก๊าซ
ธรรมชาติ ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงหลักในกระบวนการผลิต มีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำาและดำาเนินการตามแผน
งานเพือ่ ลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนือ่ งอีกทัง้ ศึกษาโอกาสและ
ดำาเนินการ ในการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบ
ด้านต้นทุนจากราคาพลังงาน
6. ความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน
บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงสำาหรับกระบวนการ
ต่างๆ ในการดำาเนินงาน และใช้เครื่องมือในการปรับปรุง
งาน เข้ามาช่วยในการบริหารการผลิต เพื่อป้องกันและลด
ความเสี่ยงในกระบวนการ อาทิ ความเสี่ยงจากการหยุด
ชะงักของเครือ่ งจักรบริษทั ให้ความสำาคัญโดยเน้นการมีสว่ นร่วม
ของพนักงานในการดูแลเครือ่ งจักรด้วยตนเอง มีการซ่อมบำารุง
อย่างเป็นระบบ มีการจัดอบรมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่
พนักงานอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไข
และป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ในการที่จะลดของเสีย
ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากบริษัทได้เริ่มเครื่องมือใน
การบริหารงานที่เรียกว่า Integrated Business Excellence
(IBE) มาใช้เป็นหลักการและวัฒนธรรมในการทำางานของ
พนักงานในบริษทั เพือ่ ปรับปรุงผลการดำาเนินงาน อีกทั้งบริษัท
มีการดำาเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan: BCP) และมีการทบทวนแผน BCP เป็น
ประจำา ซึ่งจะทำาให้สามารถกลับมาดำาเนินการตามปกติได้
อย่างรวดเร็ว
7. ความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนดตามสัญญาของคูส่ ญั ญา บริษทั ไม่มกี ารถือหรือ
ออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็ง
กำาไรหรือการค้า บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลก
เปลีย่ นทีเ่ ป็นสาระสำาคัญ ในส่วนของความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่
บริษทั มีนโยบายการให้สนิ เชือ่ ทีร่ ะมัดระวังและขายสินค้าให้แก่
ลูกค้าทีไ่ ด้มกี ารอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ แล้วว่ามีฐานะการเงินดีและ
มีความสามารถในการชำาระหนี้ได้ รวมทั้งบริษัทได้ทำาประกัน
ภั ย สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ไม่ ค าดว่ า จะได้ รั บ
ความเสียหายจากการเก็บหนี้เหล่านี้
8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
บริษัทเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง มี
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ฐานการผลิต และกลุม่ ลูกค้าหลักอยูใ่ นประเทศไทย ซึง่ ประสบ
กับสถานการณ์การชะลอตัวของกำาลังซือ้ ในประเทศต่อเนือ่ งใน
หลายปีทผี่ า่ นมาจากทัง้ ปัจจัยภายในประเทศได้แก่ราคาพืชผล
เกษตรหลายรายการตกต่ำ า หรื อ สาเหตุ ภ ายนอกได้ แ ก่
การชะลอตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับ
การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะจากกระเบือ้ งนำาเข้าทัง้ จากยุโรป
จีน และอินเดีย บริษัทตระหนักในปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว และให้
ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
• มุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้แก่
กัมพูชา ลาว และเมียนม่า ทีต่ ลาดกำาลังเติบโตและ ตราสินค้าของ
บริษัท เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย
• มุง่ พัฒนา ออกแบบ สินค้าใหม่ให้หลากหลายมากขึน้
ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุม่ เสริมด้วยบริการใหม่ ๆ ทีต่ อบสนอง
ความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น
• มุ่งปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้การดำาเนินการต่าง ๆ ข้างต้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว แข่งขันได้และทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพือ่ ให้บริษทั เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
การเตรียมความพร้อมตอบสนองความเสี่ยง
1. เฝ้ า ระวั ง เหตุ ภั ย คุ ก คามหรื อ ความเสี่ ย งและ
การเตรียมการความพร้อมรับความเสี่ยง ได้แก่
1.1 ติดตามข้อมูลปริมาณน้ำาในเขื่อนและพยากรณ์
อากาศในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง กรณีพบว่าความเสี่ยงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจะดำาเนินการเพื่อ
ตอบโต้กับความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ภัยแล้งซึ่งอาจกระทบต่อ
ปริมาณน้ำาที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทางบริษัทได้ดำาเนินการ
หาแหล่งน้าำ สำารองและปรับปรุงระบบจัดเก็บเพือ่ ให้มนี าำ้ ทีเ่ พียงพอ
ต่อการผลิต

รูปแหล่งน้าำ สำารอง

3. ให้ความรู้พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่อง
1.2 ทดสอบและตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ เ ตรี ย มความพร้ อ ม
ภาวะฉุกเฉินโดยผู้รับผิดชอบตามรอบเวลาที่กำาหนด เช่น ปั๊มน้ำา ทางธุรกิจ เช่น ดับเพลิงขั้นต้น ดับเพลิงขั้นสูง การใช้งานปั๊มน้ำา
ดับเพลิง เป็นต้น
ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำา ถังดับเพลิง เป็นต้น

การทดสอบปั๊มน้าำ ดับเพลิง เครื่องสูบน้าำ หรือการตรวจสอบถังดับเพลิง

2. ซ้อมแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ได้แก่ เหตุน้ำาท่วม ไฟไหม้
แก๊สรั่วระเบิด โดยหน่วยงานความปลอดภัยร่วมกับคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และผู้มีหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกซ้อมประจำาปี

รูปการอบรมหลักสูตรต่างๆ

นอกจากการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อรับมือกับ
ความเสี่ยง บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงระบบและสิ่งที่
จำาเป็นในการตอบโต้ความเสี่ยงต่างๆ โดยสนับสนุนงบประมาณ
สำาหรับปรับปรุงระบบน้ำาดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นครอบคลุม
พื้นที่ที่อาจเกิดความเสี่ยงและสอดคล้องตามกฎหมายกำาหนด

รูปอาคารปั๊มน้าำ ดับเพลิงและตู้หัวจ่ายน้าำ
การซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉิน
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การควบคุมภายใน

บริษัทกำาหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
ธุรกิจเซรามิกและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้า
และบริการทีม่ คี ณุ ภาพภายใต้ราคาทีเ่ ป็นธรรม เพือ่ ผลตอบแทน
และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ฝ่ายจัดการเชือ่ ว่าการจะก้าวสู่
ความเป็นผูน้ าำ ได้นน้ั ต้องมีระบบการกำากับดูแลทีด่ ี การบริหาร
ความเสี่ยง การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากลทั้ ง การปฏิ บั ติ ง านและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการตรวจสอบทำ า หน้ า ที่
กำ า หนดนโยบายการกำ า กั บ ดู แ ล การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การกำา กั บดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน การควบคุม ภายใน และ
การตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล
ในการปฏิบัติงานดังนี้
• การกำากับดูแล อ้ า งอิ ง Organization for
กิจการที่ดี
Economic Co-operation
and Development (OECD) /
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) / สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(SEC)/สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (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
บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน
ตระหนั ก เรื่ อ งการกำ า กั บ ดู แ ลที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า บริ ษั ท มี จำ า นวน
บุคลากรเพียงพอในการดำาเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทัง้
มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในสำ า หรั บ ติ ด ตามควบคุ ม ดู แ ล
การดำาเนินงานของบริษทั ย่อย เพือ่ ป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั
จากการนำาไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำา
ธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
อย่างเพียงพอแล้ว
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ในส่วนของการควบคุมภายในคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ า ยจั ด การกำ า หนด
ให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุม
ภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring
Organization of Tradeway Commission) โดยมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
รายงานคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่
1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั มีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีไ้ ม่พบข้อบกพร่องทีม่ สี าระ
สำาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำากับดูแลต่อจากคณะกรรมการ
บริษทั ได้สง่ เสริมให้มกี ารพัฒนาเครือ่ งมือต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนี้
1. การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (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 แบบทดสอบ Ethics e-testing และ e-Policy
e-Testing เพื่อปลูกฝังให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้
(Awareness) ให้กับพนักงานทุกระดับและสามารถนำาเรื่อง
คุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน และ e-Policy มาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง พนักงานของบริษัททุกคน
ผ่านการทดสอบ 100% นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบ
แบบทดสอบของพนักงาน และสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ

(Three Lines of Defense)” โดยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและหัวหน้างาน
ในแต่ละบริษทั แต่ละหน่วยงาน (First Line) หน่วยงานกำากับดูแล
การปฏิบตั งิ าน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่การประเมินความเสีย่ ง กำาหนดการควบคุม
ติดตามและประเมินผล ซึง่ ผูท้ าำ หน้าทีเ่ ป็น First Line ถือว่าเป็น
ผู้ท่ีมีบ ทบาทสำ า คั ญ ที่สุด ที่ทำา ให้ แ นวทางดั ง กล่ า วประสบ
ความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ
1.3 การสือ่ สาร “กรณีศกึ ษาเรือ่ งการทุจริต การไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้
พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ซา้ำ
2. การบูรณาการการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การกำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน และการควบคุ ม ภายใน
(Integrated Governance, Risk Management, Compliance
and Internal Control; Integrated GRC)
บริษทั ดำาเนินการด้านการกำากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง
การกำากับดูแลการปฏิบตั งิ าน และการควบคุมภายใน (GRC)
และยกระดับสูม่ าตรฐานสากล (Integrated GRC) เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ้าำ ซ้อนในการปฏิบตั งิ าน
ตัง้ แต่การกำากับดูแล การกำาหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสีย่ ง
จนถึงการติดตามผล มีการสือ่ สารโดยผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่ ให้
พนักงานทุกคนเห็นความสำาคัญในการนำา GRC มาใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน เพือ่ สนับสนุนการทำางานของพนักงานให้นาำ ไปสู่
การเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
3. การกำากับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้ดำาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
การกำากับดูแลการปฏิบตั งิ าน (Compliance Policy & Guideline)
อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการบริหารงานด้านการกำากับดูแล
การปฏิบตั งิ าน (Compliance Management System; CMS)
เป็ น กลไกสำ า คั ญ ในการกำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บัติง านที่ทำา ให้
การปฏิ บัติต ามกฎเกณฑ์ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยวางพืน้ ฐานให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในฐานะ First Line มี
กระบวนการปฏิบัติงานที่ม่นั ใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจาก
การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ซึง่ ประกอบด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำาหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินธุรกิจ และกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ซึง่ กำาหนด
ขึ้น โดยบริ ษัท โดยมี ห น่ ว ยงานกำ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บัติง าน

(Second Line) เป็นผู้สนับสนุนการนำาระบบการบริหารงาน
ดังกล่าวไปปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักรูใ้ ห้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้คาำ ปรึกษา กำาหนด
การควบคุม เพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk)
ในปี 2562 บริษัทได้พฒั นาการกำากับดูแลการปฏิบตั งิ านและ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลเพิม่ ขึน้ โดยนำาระบบการรับ-ส่งและประเมินกฎเกณฑ์
ใหม่มาใช้บริหารงาน เพื่อให้กฎเกณฑ์ใหม่ถึงมือผู้ปฏิบัติ และ
สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
และคณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ในปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด
5. การกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษา
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสือ่ สาร
5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ในปัจจุบนั เป็น
เทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำางาน SCG IT
Governance ของเอสซีจี ซึง่ มีตวั แทน IT ของบริษทั ร่วมเป็น
คณะทำางานด้วย ทำาหน้าทีก่ าำ หนดนโยบาย และระเบียบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Policy) โดยอ้างอิง
ISO 27001 เพือ่ ให้พนักงานทุกคนถือปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน
5.2 นำา SCG e-Policy ของเอสซีจี ซึ่งได้ปรับปรุงให้
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้
ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่มีแผนจะนำา
มาใช้เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์
ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศทีป่ ฏิบตั งิ าน ป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือเครือข่ายและการรักษาข้อมูล
สำาคัญให้มีความปลอดภัย
5.3 นำ า นโยบายของคณะทำ า งาน Cybersecurity
Governance Committee ของเอสซีจมี าประยุกต์ใช้กบั บริษทั
เพื่อกำากับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคาม
จาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำาหนด
แนวปฏิบัติเน้นการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่อง e-Policy และ
Cyber Awareness เพือ่ สร้างความตระหนักรูเ้ รือ่ งความปลอดภัย
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ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศซึ่ ง ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ สำ า คั ญ สู ง สุ ด ใน
การรักษาข้อมูลความลับของบริษัท รวมทั้งมีการจัดสัมมนา
ให้ ค วามรู้ แ ก่ พ นั ก งานและการออกสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ น
หลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info Graphic และ
Poster เป็นต้น
6. ระบบการรับข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั นิ โยบายการคุม้ ครองและ
ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ ว
กับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และจรรยาบรรณ ในปี 2562 โดยพนักงานสามารถแจ้งเบาะแส
การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คูม่ อื จรรยาบรรณ
การกำากับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชัน รวมถึงการกระทำาทุจริต ผ่าน Web Intranet และ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง
e-mail/จดหมาย บริษทั กำาหนดขัน้ ตอนการดำาเนินงานเมื่อได้รับ
ข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดย
ทำาเป็นความลับ การตั้งคณะทำางานตรวจสอบข้อเท็จจริง
การตัง้ คณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมตั กิ ารลงโทษ
รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน โดยข้อร้องเรียนของบริษทั
ได้รบั การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชดิ จากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำากับดูแลให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม
มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The
Institute of Internal Auditors :IIA) และมาตรฐานสากลด้าน
การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Systems Audit and Control Association : ISACA, Global
Technology Audit Guide: GTAG) โดยมีกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึง่ ได้
กำาหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำานาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำาเนินงานการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปีให้
เหมาะสมอยู่เสมอ
นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง
(Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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ได้พฒั นางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน
และเป็นประโยชน์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กบั
บริษัท ยกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้
คำาปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจในเชิงลึก (Insight)
การดำาเนินการที่สาำ คัญในปี 2562 สรุปได้ดังนี้
1. การพัฒนางานตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบให้
เกิดมูลค่าเพิม่ (High Value Services) อย่างยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง
เพือ่ เสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทั มีแนวทางปฏิบตั งิ าน
ครอบคลุมทัง้ ด้านการกำากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การกำากับ
ดูแลการปฏิบตั งิ าน และการควบคุมภายในทีด่ ี (GRC) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้ดาำ เนินการดังต่อไปนี้
1.1 นำาเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้
• นำา Data Analytics มาใช้ในงานตรวจสอบ โดยใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กิดขึน้ จากการดำาเนินธุรกิจในแต่ละ Business
Process เพื่อชี้ให้เห็นความผิดปกติของข้อมูล (Red Flags)
หรือประเด็นที่มีความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบการวางแผน และ
จั ด ทำ า แผนการตรวจสอบในแต่ ล ะโครงการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและแม่นยำามากยิง่ ขึน้ อาทิ การวิเคราะห์
รายการทีม่ กี ารสัง่ ซือ้ ซ้าำ ระหว่างหน่วยงานจัดหาของบริษทั กับ
สำานักงานจัดหากลางของเอสซีจีโดยใช้เทคนิค Text Similarity
การสัง่ ซือ้ จากผูข้ ายรายเดิมต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน การขายเกิน
วงเงินสินเชื่อติดต่อกันเป็นเวลานาน เป็นต้น รวมถึงการนำา
Robotic Process Automation (RPA) มาช่วยในการปฏิบัติ
งานตรวจสอบในงานทีม่ ลี กั ษณะต้องทำาซ้าำ ๆ เช่น การนำาข้อมูล
งบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นต้น และยังได้ศกึ ษา ทดลอง
นำา Machine Learning มาใช้วเิ คราะห์ความผิดปกติของข้อมูล
อีกด้วย
• สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ โดยนำาผลของ Data
Analytics ที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ ม าประเมิ น ความเสี่ ย งหรื อ
มีความผิดปกติของข้อมูล (Red Flags) ส่งให้ธุรกิจนำาไปสร้าง
ระบบงานเชิงป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การดำาเนินงาน
1.2 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดัน
แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)

โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเอง และ
นำาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
1.3 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง
COSO 2013
มีการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ซึ่งได้นำาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อเปิดเผยในแบบฟอร์ม 56-1
1.4 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำาหรับ
ระบบงานใหม่ของบริษัท
หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าทีต่ รวจสอบ ประเมิน
และให้คาำ แนะนำากับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน
Second Line เพือ่ ให้ความเชือ่ มัน่ กับคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสีย่ ง การกำากับดูแล
การปฏิ บั ติ ง าน และการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้อง
ปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงาน
ทีถ่ กู ต้องและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ติดตามผล
การปฏิบตั งิ านหลังจากให้คาำ ปรึกษา โดยในปี 2562 หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีการให้คำาปรึกษาในการนำาเทคโนโลยี
มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Digital
Transformation จั ด ทำ า แนวทางการลดความเสี่ ย งใน
การปฏิบตั งิ าน ได้แก่ การจัดหาผ่าน E-commerce การชำาระเงิน
ด้วย Corporate Credit Card
1.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำาคัญจะมี
ตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อ
ลดความเสี่ยงเรื่อง Digital Transformation และ Cyber
security ให้คำาแนะนำาในการกำาหนดการควบคุมที่เหมาะสม
ทดสอบระบบการควบคุม รวมทัง้ ภายหลังการติดตัง้ ระบบจะมี
ผูต้ รวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำาเนินการ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำาเนินการ ดังนี้
• จัดอบรม เรื่อง e-Policy Mobile Devices Security
Awareness: Think before you click 7 อุปนิสัยใช้งานไอทีให้
ปลอดภัย และ Cybersecurity Awareness

• ร่วมกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทดสอบ
e-Policy e-Testing เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ นโยบายและ
ระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
และสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
• จัดทำาเอกสารการควบคุมภายในเรื่องการพัฒนาหรือ
การว่าจ้างพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ในรูปแบบ Agile
• ให้คาำ ปรึกษาในการประเมินความเสีย่ งและจุดควบคุม
ที่สำาคัญสำาหรับกลุ่มธุรกิจที่นาำ New Application มาใช้เป็น
ระบบปฏิบัติงาน
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.1 ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality
Assurance Review: QAR)
เพื่ อ ให้ เ ชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบได้ มี
การดำาเนินการอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากลสำาหรับ
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล และปฏิ บั ติ ต ามประมวลจรรยาบรรณของ
ผูต้ รวจสอบภายใน (IIA Code of Ethics) รวมทัง้ เป็นไปตาม
การปฏิบัติงานที่ดี เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
จึงกำาหนดให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในโดย
การประเมินด้วยตนเองเป็นประจำาทุกปี และให้มกี ารประเมินจาก
ผูป้ ระเมินอิสระภายนอกทุก 5 ปี
2.2 การประเมินความพึงพอใจจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายในกำาหนดให้มกี ารประเมินผล
ความพึ ง พอใจจากผู้ รั บ การตรวจสอบเพื่ อ ให้ ก ารวั ด ผล
การปฏิบตั งิ านมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงาน โดยกำาหนดดัชนีชวี้ ดั ความพึงพอใจงาน
ให้ความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อย
กว่ า ร้ อ ยละ 85 ของแต่ ล ะโครงการตรวจสอบ ปี 2562
ผลการประเมินความพึงพอใจสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดทุกครั้ง
และผลประเมินดังกล่าวได้นาำ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกไตรมาสและใช้เป็นข้อมูลสำาหรับปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบโดยตลอด
3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการตรวจสอบและ
ความรอบรูท้ างธุรกิจของผูต้ รวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ได้มกี ารดำาเนินการ ดังนี้
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3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit
Knowledge)
• ติดตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นการกำากับดูแล การบริหาร
ความเสีย่ ง การกำากับดูแลการปฏิบตั งิ านและการควบคุมภายใน
ของสถาบันวิชาชีพชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำามา
พั ฒ นาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานตรวจสอบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท
• สนับสนุนให้มกี ารพัฒนาและอบรมความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะ
ด้านอื่นที่จาำ เป็น
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนา
ตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพ
อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
3.2 การพั ฒ นาความรอบรู้ ท างธุ ร กิ จ (Business
Knowledge)
• พัฒนาความรู้ทางธุรกิจอย่างเฉียบแหลม (Business
Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของ
แต่ละธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ าำ คัญของธุรกิจ เพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบสามารถ
ประเมินความเสี่ยงและให้คาำ ปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
• มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยโอนย้ายพนักงานทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
จากหน่วยงานอืน่ มาเป็นผูต้ รวจสอบ และโอนย้ายออกเพือ่ เพิม่
ความรู้ด้านอื่น
• จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ
หรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำาคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นประจำา
3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
• พัฒนาและส่งเสริมการนำาเครื่องมือด้าน Digital
Technology สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ผู้ตรวจ
สอบภายในปรับตัวเข้าสูย่ คุ Digital ผ่านการจัดกิจกรรม Data
Analytics Hackathon โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ
โครงการภายใต้แนวคิดในการนำา Digital Technology มา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
• นำาความรูท้ างด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบทัง้
กระบวนการตรวจสอบ การสร้างเครือ่ งมือเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag)
ของข้อมูล ลดเวลาการปฏิบตั งิ าน เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพและ
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คุณภาพการตรวจสอบ รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านและการทุจริตให้แก่ธรุ กิจ
• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูต้ รวจสอบภายใน
ให้สามารถตรวจสอบและให้คำาแนะนำาในการกำากับดูแลงาน
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น
สนับสนุนให้ได้รบั วุฒบิ ตั รผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ
ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor:
CISA)
3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit
หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบใน
ลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนือ่ ง โดยการจัดทีมตรวจ
สอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำาเนินการตรวจสอบร่วมกัน
เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการทำางาน และติดตาม
ความผิดปกติทอี่ าจเกิดขึน้ โดยนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
3.5 จัดตั้ง IA Academy
คณะทำางาน IA Academy มีหน้าที่ในการพัฒนา
Competency ผูต้ รวจสอบรายบุคคลตามบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบทั้งในด้านวิชาชีพและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล กรณีมี Gap ผู้บังคับบัญชาและผู้ตรวจสอบ
จะร่ ว มกั น จั ด ทำ า แผนพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual
Development Plan) และเลื อ กแนวทางการเรี ย นรู้
(Learning Solution) ซึง่ ได้พฒั นาขึน้ โดยใช้ Learning Model
70:20:10 (เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง 70% : การสอนงานและ
ให้คาำ แนะนำา 20% : การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง 10%) เป็นแนวทาง
3.6 การพัฒนาด้าน Soft Side
นอกจากความรู้ ด้ า นวิ ช าชี พ และความรู้ ใ นธุ ร กิ จ ที่
ตรวจสอบซึ่งเป็นทักษะด้าน Hard Side แล้ว ทักษะด้าน
Soft Side เป็นทักษะที่สาำ คัญอีกด้านหนึ่ง เช่น การมี Mindset
ที่ดี การฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถเชื่อมโยงกับผู้รับการตรวจ ดูแล
ทีมงาน และส่งผลต่อการสร้างงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตลอดจนพั ฒ นาแนวความคิ ด ของตนเอง เปลี่ ย นกรอบ
ความเชื่อ สร้างแรงบันดาลใจ นำาศักยภาพในตนเองออกมา
ใช้ได้อย่างสูงสุด นำาไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง
เพื่อให้ประสบความสำาเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำางาน
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การดำาเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ประจำาปี 2562

การดำาเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ในปี 2562 ซึ่งบริษัทได้นำามาเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ
และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์
4 ในเรือ่ ง “ตัง้ มัน่ ในความเป็นธรรม คือการทำางานอย่างซือ่ สัตย์
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม” และได้มี
การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ดำาเนินการ
หรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติและข้อกำาหนดในการดำาเนินการเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนด
ของกฎหมาย โดยมี ก ารกำ า หนดคำ า นิ ย าม “คอร์ รั ป ชั น
(Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกัน ดังนี้
ขอบเขตคำาว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ใน
นโยบายนีใ้ ห้หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใด ๆ
โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำามั่นว่าจะให้
เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่ง
ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำาธุรกิจให้
แก่ บ ริ ษั ท โดยเฉพาะ หรื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าหรื อ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้

กำาหนดแนวปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละ
ระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
• กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันและจรรยาบรรณโดยต้องไม่เข้าไป
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
• พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น
การกระทำาทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ต้องแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถาม
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำาหนดให้ทำาหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้
• บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่
ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือใน
การรายงานการทุจริต
ในปี 2562 บริษัทได้สื่อสาร สร้างความตระหนักรู้
ความเข้ า ใจให้ กั บ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานใน
การปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness)
ให้ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริต
คอร์ รั ป ชั น “Proactive and Preventive System”
ประกอบด้วย
• การจัดทำาแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” แบ่ง
แบบทดสอบออกเป็ น 3 ระดั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบาท
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งาน โดยทดสอบ
พนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยพนักงานทุกคน
ต้ อ งทำ า ให้ ผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 100 นอกจากนี้ ยั ง ได้
ทำาการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำา
ข้ อ สอบที่ พ นั ก งานตอบผิ ด จำ า นวนมากมาสื่ อ สารให้
พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
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พนักงานสามารถร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย
• การปลูกฝังความตระหนักรูข้ องบทบาท อำานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability อี เ มล โดยสามารถร้ อ งเรี ย นได้ ทั้ ง แบบเปิ ด เผยชื่ อ และ
Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี ไม่เปิดเผยชื่อถึงบุคคลดังต่อไปนี้
• ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
ตามแนวทาง Three Lines of Defense
• ผู้อาำ นวยการสำานักงานการบุคคลกลางเอสซีจี
• การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำาคัญโดย
• ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานตรวจสอบเอสซีจี
สะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of
(ผูด้ ูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
Defense
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี
2) การจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop)
(ผู้ดูแลงานเลขานุการของบริษัท)
เรื่องการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
• กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
การเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ
สำาหรับบุคคลภายนอก สามารถทำาหนังสือถึงบุคคล
เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี
3) การเผยแพร่และการสื่อสารทำาความเข้าใจในคู่มือ ดังต่อไปนี้
• สำานักงานเลขานุการบริษัทเอสซีจี
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน
(ผู้ดูแลงานเลขานุการของบริษัท)
ทุกระดับรับทราบ และปฏิบตั ติ ามคูม่ อื และนโยบายฯ ดังกล่าว
• สำานักงานตรวจสอบเอสซีจี
ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบ
(ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
ภายในได้ประเมิน ติดตามการกำากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตาม
• คณะกรรมการอิสระ
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมี
• คณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าตรวจสอบประจำางวดและรายงานต่อคณะกรรมการ
สำาหรับปี 2562 มีข้อร้องเรียนและดำาเนินการสอบสวน
ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม
ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 1 เรื่อง เป็นเรื่องจรรยาบรรณ มูลค่า
การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้ ความเสียหายไม่เป็นสาระสำาคัญ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวน
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ได้นำามากำาหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางป้องกัน นอกจากนี้
ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และแนวทางต่อต้านคอร์รปั ชัน บริษทั มีการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตและการไม่ปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ นโยบายการคุม้ ครองและ ตามกฎ ระเบียบต่างๆ และจรรยาบรรณ โดยผู้ปฏิบัติงาน
ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับ (First Line) อย่างสม่าำ เสมอ ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายจะนำาข้อร้องเรียน
การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ ที่เกิดขึ้นมากำาหนดจุดควบคุม เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณ ในปี 2562 เพื่อแสดงถึงการให้ความสำาคัญกับ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
การกำ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานและ ทำาหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถรายงานหากพบเห็นการฝ่าฝืน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงาน
การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ก ฎหมายกำ า หนด คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ยังมี
การกระทำาผิดในเรื่องการกำากับดูแลที่ดี การกระทำาทุจริต การปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ร สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ก่
คอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำาที่ผิดจรรยาบรรณ หรือให้ พนักงาน และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)
ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำาเนินธุรกิจผ่านช่องทาง โดยผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
ต่าง ๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้
ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำาให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำาหนดกลไกสำาหรับ
คุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้
รายงานหรือให้ข้อมูลที่อาจจะถูกกระทำาโดยไม่เป็นธรรม เช่น
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยกำาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว
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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
ของบริษัทเป็นผู้มีอำานาจอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าว หาก
ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิ ญ ญู ช นจะพึ ง กระทำ า กั บ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล
ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ให้ ฝ่ า ยจั ด การสามารถกำ า หนด
เงื่อนไขทางการค้าภายใต้ข้อตกลงทางการค้าทั่วไปตาม
ลักษณะข้างต้นได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจทั้งนี้เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2. ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดทำารายงานสรุปการทำา
ธุรกรรมทีม่ ขี นาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทฉบับที่ผู้สอบบัญชีของ
บริ ษั ท ได้ ส อบทานหรื อ ตรวจสอบแล้ ว ล่ า สุ ด ให้ ร ายงาน
คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มขี น้ั ตอนการอนุมตั ริ ายการ
ระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อยูภ่ ายใต้กรอบจริยธรรม
ทีด่ ี โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำานึง
ถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้
การปฏิบตั เิ ป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผย
ข้อมูลการทำารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อ
สาธารณชนให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน

รายการระหว่างกันและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ กิดขึน้ ได้
กระทำาอย่างยุตธิ รรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธรุ กิจ
การค้า โดยบริษทั คำานึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั เป็นสำาคัญ
โดยกำาหนดนโยบายราคาสำาหรับรายการแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
นโยบายการกำาหนดราคา
ซื้อ
ราคาตลาด
ค่าบริการ
ราคาตลาด
รายได้จากการขายสินค้า ราคาตลาด
รายได้อื่น
ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล
ตามจำานวนที่ประกาศจ่าย
แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตเป็นรายการที่
ดำ า เนิ น ตามปกติ ท างการค้ า โดยใช้ น โยบายตามกลไก
ราคาตลาด เช่ น เดี ย วกั บ ในปี ท่ี ผ่ า นมา ไม่ มี ก ารถ่ า ยเท
ผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการกำ า กั บ ตลาดทุ น ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ใ น
การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ โดยเคร่งครัด
รายละเอียดรายการ
บริษัทมีการทำารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทได้คิดราคา
ซือ้ ขายสินค้าและบริการตามราคาตลาด ข้อมูลงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัท
และบริษทั ย่อยมีการเข้าทำารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้
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รายการระหว่างกันระหว่างบริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยกับกิจการหรือบุคคทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2562

2561

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุ
สมผลของรายการ

1. บริษัทใหญ่ลาำ ดับสูงสุด
ค่าบริการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

104,791

135,141

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำา
กับบุคคลภายนอก

2. บริษัทใหญ่
ค่าบริการ
รายได้อื่น

บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด

42,848
13,741

120,244
15,937

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำา
กับบุคคลภายนอก

3. บริษัทย่อย ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
รายได้จาก
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc
การขายสินค้า บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำากัด.
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทเน็กซเตอร์ รีเทล จำากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
PT Kokoh Inti Arebama Tbk
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำากัด
SCG International USA Inc.
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำากัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำากัด
PT Surya Siam Keramik
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำากัด
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company

24,822
14,406
11,300
9,242
5,266
4,021
3,845
1,220
575
504
301
-

86,359
29,457
53,520
348,525
449
1,943
1,211
32,531
5,974
4,305

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำา
กับบุคคลภายนอก

-

2,758

13,947
5,423
4,861
4,414
3,487
2,733
2,271
1,711
1,637
1,615
1,519
1,360
1,174
707
168

207
2,919
6,628
7,467
2,830
2,239
1,107
1,086
3,132

รายได้อื่น
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Mariwasa-Siam Ceramics, Inc
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด
บริษทั ควอลิตค้ี อนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)
บริษทั กระเบือ้ งหลังคาเซรามิคไทย จำากัด
บริษทั ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำากัด
บริษทั เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ย่ี จำากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
PT KIA Keramik Mas
PT KIA Serpih Mas.
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
บริษทั เอสซีจ-ี เซกิซยุ เซลส์ จำากัด

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำา
กับบุคคลภายนอก

ลักษณะรายการ
ซื้อ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์
Prime International Import - Export and
Service Trading Company Limited
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2562

2561

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำา
กับบุคคลภายนอก

167,149
113,144
71,059
31,574

126,353
69,141
21,394

16,186
14,926
12,758
10,001
6,213
4,816
523
9
-

203,142
17,631
24,528
4,888
1,007
1,080
10,499
1,130

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำากัด
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
PT Surya Siam Keramik

229,906
43,936
14,450
3,799
3,050
2,874
1,007
276
-

248,807
93,449
13,499
2,047
2,850
2,197
2,244
19,612
1,242

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำา
กับบุคคลภายนอก

4. บริษัทร่วม ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด(มหาชน)
รายได้จาก
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
การขายสินค้า บริษทั เซกิซยุ -เอสซีจี อินดัสทรี จำากัด
Global House (Cambodia) Company Limited

560,832
9,791
-

472,058
4,397
6,545

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำา
กับบุคคลภายนอก

ซื้อ

บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำากัด

27,641

36,532

ค่าบริการ

บริษัทไอทีวัน จำากัด

19,678

36,302

ค่าบริการ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่ง
จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำาหนดของ
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยได้ มี
การพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสม่าำ เสมอ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนา
บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัด
ให้มแี ละดำารงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
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ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการ
ทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำาคัญ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ
ทำาหน้าที่กำากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจำาปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือ่ มัน่
ได้ว่า งบการเงินของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และ
กระแสเงินสดถูกต้องตามควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

นายนิธิ ภัทรโชค

นายนำาพล มลิชัย

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ได้กำาหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเน้น
บทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit
Committee การนำา Digital Technology มาใช้ในการตรวจสอบ
การกำากับดูแล การกำาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และ
การติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดและ
ดำาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้มีการดำาเนินการ
ดังกล่าวได้ ฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคณุ ธรรม จรรยาบรรณ
เข้าใจบทบาท อำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง
ตามหลักการ Three Lines of Defense และปฏิบัติงานภายใต้
การบูรณาการทัง้ การกำากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การกำากับ
การปฏิ บั ติ ง าน และการควบคุ ม ภายใน (Integrated
Governance Risk Compliance and Control - Integrated
GRC)
ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง
กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าประชุมทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ
100 ทั้งนี้ทุกสิ้นปี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผล
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและแต่ละ
บุคคล ซึง่ ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี หัวข้อทีป่ ระเมิน ได้แก่
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่และการประชุม
ความเห็นโดยรวม การปฏิบตั งิ านของเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานข้อมูลทีส่ าำ คัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำา
ปี 2562 ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
และบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง ได้ จั ด ทำ า ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็น
สาระสำาคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำาชี้แจงจากผู้สอบบัญชี

ฝ่ายจัดการ และผูด้ แู ลงานตรวจสอบจนเป็นทีพ่ อใจว่าการจัดทำา
งบการเงินรวมทัง้ การเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน
เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น จึ ง ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบงบการเงิ น ดั ง กล่ า ว
ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงาน
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
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
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และเป็ น ประโยชน์ กั บ
ผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำาคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit
Matters) รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่ง ในปี 2562
ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำาคัญ และไม่พบ
พฤติการณ์อันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่อง
การไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้มมี ติให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานผลการกำากับดูแล
ตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
ด้วย ซึ่งในปี 2562 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบ
พฤติการณ์อนั ควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำางบการเงิน
และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้อง
ตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถ
ตรวจสอบทุกประเด็นได้ตามที่เห็นสมควร
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
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ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลด้านการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี พบว่า กรรมการบริษทั
ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการเป็น
แบบอย่างที่ดี ได้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในการดำา เนินธุรกิจผ่านการทดสอบ Ethics
e-Testing นอกจากนี้บริษัทยังได้นำาแนวปฏิบัติที่สำาคัญของ
เอสซีจมี าประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษทั ได้แก่ จรรยาบรรณ
คู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) และนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชัน
4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง โดยมีคณะจัดการ
ความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการความเสี่ยงทำาหน้าที่
พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย ประยุกต์กรอบการบริหารความเสีย่ ง
ของเอสซีจี แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยง
และติดตามการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสในรูป Risk
Dashboard โดยในปี 2562 บริษทั ให้ความสำาคัญกับการชะลอตัว
ของกำาลังซือ้ ในประเทศ การชะลอตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ
และการแข่งขันการดำาเนินธุรกิจทีส่ งู ขึน้ โดยเฉพาะจากกระเบือ้ ง
นำาเข้าทั้งจากยุโรป จีน และอินเดีย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มี
นัยสำาคัญและมีโอกาสจะเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งต่อไปอีก คณะจัดการ
ความเสีย่ งได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำาหนดแผนงานระยะ
ปานกลาง แผนงานประจำาปี และโครงการลงทุน
5. การสอบทานการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทนำา
ระบบการจัดการด้านการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท มีการจัดทำาแนวปฏิบัติ
(Guideline) และรายการตรวจประเมิน (Checklist) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีส่ าำ คัญ ได้แก่ นโยบาย
การแข่งขันทางการค้า (Anti-trust Policy) นโยบายการจัดการ
ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading
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Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)
ในปี 2562 ได้นำาระบบการรับ-ส่งและประเมินกฎหมายใหม่/
เปลี่ยนแปลงมาใช้บริหารงาน (Compliance Management
System) เพื่อให้กฎหมายใหม่ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ถูกนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ทัง้ ระบบการปฏิบตั งิ านและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ น่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาสซึ่ง
เป็นภารกิจหนึ่งที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ
เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบ
ข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำาคัญซึง่ มีผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษัท ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชัน
ให้พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน
(Proactive and Preventive System) ประกอบด้วย Ethics
e-Testing และ e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบ
การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมทีด่ ตี ามแนวทางป้องกัน
3 ระดับ (Three Lines of Defense) มีการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยนำาประเด็นสำาคัญที่
ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ เพื่อเสริม
สร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่อง
ความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำาคัญของ
แต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิ จ ารณากฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบั ต ร
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและ
สถานการณ์ปจั จุบนั ในปี 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายในนำา
เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและ
สนับสนุนธุรกิจ เช่น นำา Data Analytics Robotic Process

Automation (RPA) มาใช้ ใ นการจั ด ทำ า และวิ เ คราะห์
ข้อมูล จัดทำาเอกสารการควบคุมภายใน เรื่อง การพัฒนา
การว่าจ้างพัฒนาระบบงานแบบ Agile ให้คำาปรึกษาใน
การประเมินความเสี่ยงและจุดควบคุมที่สำาคัญสำาหรับธุรกิจ
ทีน่ าำ New Application มาใช้เป็นระบบปฏิบตั งิ าน และแนะนำา
การจัดทำารายงานโดยใช้ Data Visualization Tool เป็นต้น
รวมทั้งดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการผลักดันแนวทาง Three
Lines of Defense เช่น การให้ First Line ลำาดับสูงสุดของ
หน่วยงานมีบทบาทสำาคัญและเป็นแบบอย่างทีด่ ี (Role Model)
ให้กับพนักงาน สื่อสารและให้คำาแนะนำากับผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำาหนดการควบคุม และ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งระบบงาน ธุรกิจ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ จัดทำา/
ปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพื่อรองรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงจากการนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ให้ตวั แทน IT ของบริษทั
ในฐานะ Second Line เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
สากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบ
ด้าน IT ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างไรให้
ปลอดภัย (Secure Coding) นอกจากนีม้ กี ารประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบ (Quality Assurance Review; QAR) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก
8. การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
บริษทั นำาแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสมาใช้
โดยผูร้ อ้ งเรียนทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั สามารถร้องเรียนผ่าน
ทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมลถึงกรรมการบริษัท ผู้ดูแลงาน
ตรวจสอบ ผูด้ แู ลงานเลขานุการบริษทั ในปี 2562 มีขอ้ ร้องเรียน
และดำาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 1 เรือ่ ง เป็นเรือ่ ง
จรรยาบรรณ โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระสำาคัญ
ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำามากำาหนดวิธีปฏิบัติและ
แนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานมาตรการและการกำาหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตทีจ่ ะ
เกิดขึน้ ได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐาน
การประเมินความเสีย่ ง และระเบียบการสอบสวนให้ทนั สมัยและ
เหมาะสมกับสภาพการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง

9. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจำาปี 2563 บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำากัด ได้รบั
การคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี โดยบริษัทดังกล่าวมี
ความเป็นอิสระ มีทกั ษะความรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ใน
การตรวจสอบและให้ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจนอกเหนือจาก
การสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาและเห็นชอบในการเสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิเ์ ลิศ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชี จำากัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำาปี 2563
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

115

18

การวิเคราะห์ผลดำาเนินงาน
และฐานะทางการเงิน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมี
การปรับตัวดีขน้ึ จากการใช้จา่ ยและการลงทุนของภาคเอกชน
รวมทัง้ การลงทุนของภาครัฐทีม่ แี นวโน้มขยายตัวมากขึน้ แต่ยงั
มีแรงกดดันการส่งออกที่หดตัวลงจากภาวะสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯและจีน ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากระเบือ้ ง
เซรามิกในประเทศยังอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือเท่ากับกับปีที่
ผ่านมา ขณะเดียวกับทีส่ ภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศ
ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนือ่ งจากทัง้ ผูผ้ ลิตในประเทศและ
สินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้เร่งดำาเนินการตามแผนงาน
สำาคัญหลังการควบบริษทั เพือ่ ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
และคูค่ า้ ได้แก่ การจัดสรรทรัพยากรและการลดต้นทุนการผลิต
ต่างๆ การผลิตและจัดหาสินค้าพร้อมบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของทุกกลุม่ ลูกค้า การขยายช่องทางการขายใน
รูปแบบใหม่และเพิ่มความคลอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ตลอดจน
การควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จา่ ยในด้านต่างๆ ส่งผลให้
บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับคูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้
ในปี 2562 บริษัทมีรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำานวน 52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
จากรายได้จากการขายร้อยละ 0.5
ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิก
10,871 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำานวน 642 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 6 จากสภาวะการแข่งขันของตลาดที่ยังคง
มีความรุนแรง บริษัทมีรายได้จากการขายที่ดิน 203 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 159 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 361 และ
มีกาำ ไรขัน้ ต้นจากการขายทีด่ นิ 107 ล้านบาท ในขณะทีต่ น้ ทุนขาย
ลดลง 368 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 จากปริมาณขาย
และต้นทุนพลังงานที่ลดลง ต้นทุนในการจัดจำาหน่ายลดลง
160 ล้านบาท จาก ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณา
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 154 ล้านบาท จากการควบคุม
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ค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
ของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจาก 300 วัน
เป็น 400 วัน 124 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำาไรสุทธิสำาหรับ
ปี 2562 เท่ากับ 168 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 มีกาำ ไรสุทธิ
เท่ากับ 10 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 จำานวน 158 ล้านบาท
กำาไรสุทธิต่อหุ้นสำาหรับปี 2562 เท่ากับ 0.03 บาท เมื่อเทียบ
กับปี 2561 ซึ่งมีกำาไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.002 บาท เพิ่มขึ้น
จำานวน 0.028 บาท จากรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมี
ความสามารถในการทำากำาไรเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากำาไรสุทธิ
ต่อรายได้จากการขายร้อยละ 1.5 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมี
อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้จากการขายร้อยละ 0.1 ขณะที่
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับร้อยละ 2.0 เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2561 ซึง่ มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 0.1
ภาพรวมของฐานะการเงิน

สินทรัพย์
บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่า
11,395 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปีกอ่ น สินทรัพย์สว่ นใหญ่
ของบริษัทประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ร้อยละ 47
สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 45 ของสินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ สิน้ ปี 2562 มีมลู ค่า 5,125 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจาก ลูกหนี้การค้า
และที่ดินพัฒนาแล้วเพื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์: ณ สิ้นปี 2562 มีมูลค่า
5,323 ล้านบาทลดลงร้อยละ 4 จากค่าเสื่อมราคาประจำาปี
และมีการลงทุนเพิม่ ในการลดต้นทุนด้านพลังงานซึง่ เป็นต้นทุน
หลักในการผลิต โดยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทดแทน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งขยายสาขาร้านค้าปลีก
ในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงานเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น โดยมีอตั ราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รอ้ ยละ 1.5 เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.1
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 1.0 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
2,363 ล้านบาทลดลงร้อยละ 16 จากปีก่อน จากการชำาระคืน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยหนี้สินส่วนใหญ่
ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่ ร้อยละ 60
และประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์
พนักงานร้อยละ 25 ของหนี้สินรวมทั้งหมด โดยทั้งปีบริษัทมี
ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 5 ล้านบาทลดลงจากปีกอ่ น 20 ล้านบาท
สถานะหนี้สินสุทธิ (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วย
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร) ของบริษทั ณ สิน้ ปี 2562
เท่ากับ (471) ล้านบาทลดลง 912 ล้านบาท จากปีกอ่ น สาเหตุ
หลักจากการชำาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน โดย
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.3 เท่า ใกล้เคียง
กับปีก่อน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่า
9,032 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อนจากกำาไรจาก
การดำาเนินงาน และการจัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งกำาหนดให้บริษัทต้องจัดสรร
กำาไรสุทธิประจำาปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองจำานวนนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สภาพคล่อง
ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 631 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 จำานวน 207 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดในปี 2562 มี
ดังนี้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,289 ล้านบาท
นำาไปใช้ในกิจกรรมลงทุน 370 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น
เงินลงทุนใน ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ เงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน 712 ล้านบาท จากการชำาระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่องสำาหรับ
ปี 2562 อยู่ที่ 2.9 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 2.2 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสำาหรับปี 2562 อยู่ที่ 1.0 เท่า
เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ซึง่ อยูท่ ่ี 0.7 เท่า บริษทั มีสภาพคล่องเพิม่ ขึน้
จากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทมี
ความสามารถในการชำาระหนีส้ ินเป็นอย่างดี นอกจากนีบ้ ริษัท
ยังมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่ง
เพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในการดำาเนินงาน รวมถึงเพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการภาระผูกพัน และทัง้ ในส่วนของเลตเตอร์
ออฟเครดิ ต ที่ เ ปิ ด แล้ ว แต่ ยั ง ไม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขการเป็ น หนี้ สิ น
บริ ษั ท มี อั ต ราส่ ว นหมุ น เวี ย นลู ก หนี้ ก ารค้ า อยู่ ที่ 9.7 เท่ า
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 8.6 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 38 วัน จากปีก่อนอยู่ที่ 43 วัน สำาหรับ
การบริหารลูกหนี้การค้า บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการให้
สินเชื่อและการติดตามการชำาระหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่าง
สม่ำาเสมอ
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 2.8 เท่า และ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ 129 วัน เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น ณ สิน้ ปี 2562
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 10 เท่า และระยะเวลาชำาระหนี้
36 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
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ข้อมูลพื้นฐาน
สำาหรับนักลงทุน

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
โทรศัพท์: 0-3638-2888 โทรสาร: 0-36382-900 (โรงงานหินกอง)
40 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำาบลหนองปลิง อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์: 0-3637-6400 โทรสาร: 0-36376-411 (โรงงานหนองแค 1)
33/2 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำาบลหนองปลิง อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
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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