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การประกอบธุรกิจ
และผลการดำาเนินงาน
1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัท

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจเซรามิก และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้ราคาที่เป็นธรรม
เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและพร้อมเติบโตได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์

• พัฒนาระบบการจัดการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการผลิต
และการวางแผนอย่างเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains)
• เพิ่ ม ศั ก ยภาพและผสมผสานการใช้ ง านเทคโนโลยี ใ นรู ป แบบดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เกิดความพึงพอใจ
• ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานบนต้นทุนที่แข่งขันได้ ภายใต้
ราคาที่เป็นธรรม
• มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการทำาธุรกิจและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
• บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเติบโตอย่างยั่งยืน
• พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้เติบโตและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาำ คัญ
1) New Growth Product and Service
มีการพัฒนาการดำาเนินงานธุรกิจใหม่ผ่านหน่วยงาน Engineering Solution Business (ESB)
จากประสบการณ์การทำาโครงการภายในโรงงานเซรามิก นำาความรูค้ วามชำานาญของทีมงานทีไ่ ด้รบั การยอมรับมาพัฒนาทำา
ธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค เป็นธุรกิจทีบ่ ริหารจัดการทีด่ นิ และทำาระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น น้าำ ประปา บำาบัดน้าำ เสีย ให้กบั ผูป้ ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม 2. ธุรกิจพลังงาน เป็นธุรกิจทีร่ บั ออกแบบ จัดซือ้
จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement, and Construction : EPC) ระบบ Solar Rooftop, Solar Farm หรือ Solar Floating
และรับตรวจสอบระบบอนุรกั ษ์พลังงาน (Energy Audit) รวมถึงการบริการ Operation & Maintenance และ 3. ธุรกิจ Business
Incubation เป็นหน่วยงานทีท่ าำ หน้าทีต่ ง้ั ต้นสำาหรับการทำาธุรกิจใหม่ โดยรับออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และ
ออกแบบพร้อมให้คาำ ปรึกษาระบบ ID4.0 ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดย ESB ได้นาำ เสนอสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์ใหม่
“SUSUNN”
2) สินค้าและบริการใหม่ ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดในประเทศ เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์หดตัวลงตามกำาลังซื้อจึงทำาให้ตลาดเซรามิก
ซบเซาลงด้วย บริษัทจึงเร่งแผนขยายการให้บริการโซลูชันและสินค้าใหม่นอกเหนือจากการขายสินค้ากระเบื้องเซรามิก ได้แก่
แผ่นปูพนื้ LT แบบ Smart Flexible by COTTO ซึง่ เป็นวัสดุปพู นื้ ทีม่ ดี ไี ซน์สวยงาม ติดตัง้ ง่าย รวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
รวมถึง ธุรกิจให้บริการติดตั้ง ภายใต้ชื่อ C’TIS (Certified Tile Installation Service) โดยทั้งสองธุรกิจเริ่มมีการเติบโตและสร้าง
รายได้ให้กับบริษัท
ผูบ้ ริโภคยังมีความต้องการวัสดุกรุผวิ ประเภทอืน่ ๆ นอกเหนือจากกระเบือ้ งเซรามิกทัง้ ในด้านของสินค้าและบริการติดตัง้
ประกอบกับตลาดต่อเติมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยเดิมยังพอไปได้ เพราะผู้บริโภคหันมาปรับปรุงบ้านแทนการสร้างหรือซื้อบ้าน
ใหม่กันมากขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสของบริษัทที่จะเร่งพัฒนาและคัดสรรสินค้าใหม่และนำาเสนอบริการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อรุกเข้าสู่
ธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เพราะขณะนี้บริษัทมีความพร้อมทั้งในเรื่องสินค้าและมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในเรื่องการติดตั้ง
วัสดุกรุผิวประเภทต่าง ๆ อยู่แล้ว
3) คลังเซรามิค
คลังเซรามิค เป็นร้านค้าสำาหรับจัดจำาหน่ายกระเบือ้ งเซรามิกระดับกลางถึงระดับล่าง ซึ่งประกอบด้วยสินค้าหลากหลาย
ตราสินค้า ซึง่ ส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษทั เช่น CAMPANA, SOSUCO, EUROPA และสินค้านำาเข้าบางส่วน เน้นรองรับความต้องการ
ของกลุม่ ลูกค้าทีช่ อบความสะดวกสบายในการซือ้ สินค้า ต้องการสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพและหลากหลาย ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม ตาม
สโลแกนทีว่ า่ “ถูก สวย ดี” โดยบริษทั ตัง้ เป้าหมายขยาย 100 สาขาครอบคลุมทัง้ ประเทศ โดยการร่วมกับผูแ้ ทนจำาหน่ายในแต่ละ
พืน้ ที่ มีการบริหารจุดแข็งของทัง้ สองฝ่าย คือ ความเป็นเจ้าของสินค้าทีม่ คี วามหลากหลายของบริษทั และฐานลูกค้า ความสัมพันธ์
ในพืน้ ที่ และทำาเลทีต่ ง้ั ของผูแ้ ทนจำาหน่าย มารวมกันเพือ่ ให้เกิดผลตอบแทนทีส่ งู สุดของทัง้ สองฝ่าย และได้เริม่ ดำาเนินการในรูปแบบ
ธุรกิจคลังเซรามิค โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร้านคลังเซรามิคมีสาขาทีเ่ ปิดให้บริการแล้วรวม 40 สาขา กระจายอยูท่ ว่ั ประเทศ
4) การพัฒนาระบบการบริหารงานในรูปแบบ Integrated Business Excellence (IBE)
พัฒนาการทำา Daily Management ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำางานประจำาวัน
การพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถของพนักงาน และการสร้างการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับ เพือ่ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม
องค์กรอย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยการบริหารงานกลยุทธ์ Integrate ร่วมกับ ISO , TQM , TPM ให้มีความสอดคล้องกันตลอดทั้ง
Supply Chain โดยการปลูกฝังการนำาไปปฏิบตั จิ นเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ และสร้างความเป็นเจ้าของในงานทีร่ บั ผิดชอบโดย
มีวตั ถุประสงค์และเป้าหมายในการมุง่ ยกระดับ Business Performance ให้ได้ตามเป้าหมายและ Sustain Business Performance
ด้วยการเปลี่ยนแปลง Culture ในการทำางานของคน พร้อมทั้งหาโอกาสในการปรับปรุงงานผ่านการทำา Diagnosis ในพื้นที่
ปฎิบตั งิ านเพือ่ ให้เห็นเหตุการณ์จริงโดยการมีสว่ นร่วมของกลุม่ คนทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไข ควบคู่
กับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานผ่านกระบวนการ Training และ Coaching ทั้งด้าน Soft side และ Hard side
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5) การรับรองมาตรฐานและรางวัลที่สำาคัญ
• บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น (Business Ethics Standard Awards) หอการค้าไทย
จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
• โรงงานหินกอง และหนองแค1 ได้รบั รางวัล CSR-DIW Continuous จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้รับรางวัล นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้าน Smart Water
• นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้รับรางวัล การรักษาระบบการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence
• ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ได้รับการรับรอง ฉลาก SCG Green choice
• ผลิตภัณฑ์กระเบือ้ ง ได้รบั การรับรอง ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) จาก Thailand Environment Institute
6) การส่งเสริมนวัตกรรม
6.1) สนับสนุนพนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสนับสนุนให้เข้าร่วมประกวดแข่งขันการปรับปรุงงานและนวัตกรรม
สรุปรางวัลการปรับปรุงงานและนวัตกรรมที่ได้รับในปี 2563
• ได้รบั ใบประกาศนียบัตร Thailand Quality Conference & The 21STSymposium on TQM Best-Practices in Thailand
- เรื่อง ปรับปรุงการผลิตกระเบื้องปูพื้น FT600x600 mm.
- เรื่อง วาล์วอัตโนมัติ
• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 2nd ASIA KARAKURI KAIZEN EXHIBITION IN THAILAND 2020
- เรื่อง วาล์วอัตโนมัติ
• ได้รับรางวัลการปรับปรุงงานจาก SCG CBM Continual Improvement Day 2020
ประเภท Non-Manufacturing Story Kaizen
- รางวัล ดีเยี่ยม เรื่อง แท่นรองวัดแบบหมุน 360 องศา
- รางวัล ดีมาก เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการออกเอกสาร QSR (Quality Specification Report) ทั้ง 3 โรงงาน
- รางวัล Thank you for Sharing เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนผลิต โรงงานนิคมหนองแค
ประเภท Manufacturing Karakuri Kaizen
- รางวัล ดีเยี่ยม เรื่อง ชุดรองรับกระเบื้องสายพานโค้ง FT600x600 mm.
- รางวัล ดีมาก เรื่อง ปรับปรุงระบบป้อนหน้าเตา FT400x400 mm.
- รางวัล ดีมาก เรื่อง ชุดกดเจลแอลกอฮอล์สำาหรับล้างมือ ป้องกัน COVID-19
- รางวัล Thank you for Sharing เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของ Dust Collector 1008
- รางวัล Thank you for Sharing เรื่อง ปรับปรุงระบบการเติมสีเคลือบอัตโนมัติ
- รางวัล Recognition เรื่อง ชุดรองรับกระเบื้องสายพานโค้ง FT600x600 mm.
- รางวัล Recognition เรื่อง แท่นรองวัดแบบหมุน 360 องศา
ประเภท Manufacturing Story Kaizen
- รางวัล Thank you for Sharing เรื่อง ลดต้นทุนหัวขัด BULLNOSE
- รางวัล Thank you for Sharing เรื่อง ดึงดัน
ประเภท Automation Kaizen
- รางวัล Thank you for Sharing เรื่อง ปรับปรุง Inverter หัวดูดฟองน้าำ ให้ทำางาน 2 Speed
- รางวัล Thank you for Sharing เรื่อง ปรับปรุงโปรแกรมการเลือกใช้ Code พ่นชื่อ
6.2) บริษัทได้ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act)
โดยดำาเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำาหนดของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำาหนดนโยบาย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ( Privacy Policy) และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลตามกลุ่มประเภทของข้อมูล
6 กลุ่ม (Privacy Notice) ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ถือหุ้น 2. กลุ่มคู่ธุรกิจ 3. กลุ่มพนักงาน 4. กลุ่มคู่ค้า 5. กลุ่มผู้มาสมัครงาน
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และนักศึกษาฝึกงาน 6. กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการรักษาหรือปกปิดข้อมูล ปกป้องข้อมูลให้เป็นความลับ โดยกำาหนด
ผู้สามารถเข้าใช้งานข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต และการรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่ให้ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ถูกทำาลาย รวมถึงความพร้อมใช้งานของข้อมูล ให้สามารถเข้าถึงและเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
7) การรับรองมาตรฐาน
โรงงานหินกอง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้
• ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
• ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรอง มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)
• ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018
โรงงานนิคมหนองแค ได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้
• ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012
• ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
• ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
• ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรอง มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)
• ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018
• ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018
โรงงานหนองแค1 ได้การรับรองมาตรฐาน ดังนี้
• ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012
• ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
• ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
• ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรอง มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)
• ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018
• ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ได้การรับรองมาตรฐาน ดังนี้
• ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 : 2012
• ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
• ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2018
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้ประจำาปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563

กระเบื้องเซรามิก
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวมรายได้จากธุรกิจ
กระเบื้องเซรามิก
รายได้จากการขายที่ดิน
รวม

ปี 2562

ปี 2561

จำานวนเงิน

ร้อยละ

จำานวนเงิน

ร้อยละ

จำานวนเงิน

ร้อยละ

8,100
1,851
9,951

81.4
18.6
100.0

8,918
1,953
10,871

80.5
17.7
98.2

8,974
2,539
11,513

77.6
22.0
99.6

9,951

100.0

203
11,074

1.8
100.0

44
11,557

0.4
100.0

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1.1) ธุรกิจกระเบื้องเซรามิก
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังที่มีคุณภาพ โดยมีผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก ดังนี้
1. กระเบื้องปูพื้น (Floor Tiles)
เป็นกระเบื้องที่มีคุณสมบัติการดูดซึมน้ำาต่ำาที่มีการเผาเพียงครั้งเดียว (Single Firing) ที่อุณหภูมิสูง จึงทำาให้มี
ความแข็งแรงทนทานและรองรับน้ำาหนักได้มากกว่ากระเบื้องบุผนัง นอกจากนี้ กระเบื้องปูพื้นยังมีลักษณะของลวดลายและ
ผิวเคลือบทีห่ ลากหลายทำาให้สามารถเลือกใช้ในสถานทีต่ า่ ง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน
เช่น กระเบื้องผิวเคลือบ กระเบื้องตัดขอบและกระเบื้องขัดมัน เป็นต้น อีกทั้งมีขนาดให้เลือกหลากหลาย
2. กระเบื้องบุผนัง (Wall Tiles)
เป็นผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมาะสำาหรับการใช้งานภายในอาคาร มีนาำ้ หนักเบา สามารถยึดเกาะผนังได้เป็นอย่างดี มีลกั ษณะผิวเคลือบ
สีสนั และลวดลายทีเ่ หมาะสมต่อการใช้งานบุผนัง สามารถทำาความสะอาดได้งา่ ย กระเบือ้ งบุผนัง มีหลายขนาด
3. กระเบื้องเกลซพอร์ซเลน (Glazed Porcelain Tiles)
กระเบื้องเคลือบสีที่ผิวหน้า เนื้อกระเบื้องเป็นแบบพอร์ซเลน (เนื้อแข็งแกร่ง มีสีขาว) เหมาะสำาหรับใช้งานในทุกพื้นที่
กระเบื้องมีคุณสมบัติเนื้อแน่น น้ำาซึมผ่านน้อย สามารถรองรับน้ำาหนักได้มากและมีความแข็งแรงทนทานสูง
4. กระเบื้องโมเสก (Mosaic Tiles)
กระเบื้องมีขนาดไม่เกิน 4x4 นิ้ว มีเนื้อกระเบื้องที่หลากหลายและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สามารถใช้บุผนัง
และปูพื้นได้ทั้งภายในภายนอก ปูสระว่ายน้ำา หรือใช้ในงานตกแต่ง เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงสามารถนำามาจัดเรียงเป็นลวดลาย
ต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ
5. กระเบื้องแก้ว (Glass Tiles)
ผลิตจากกระจกทำาให้มีความใส ไม่ดูดซึมน้ำา ไม่สามารถรองรับแรงกดสูงและไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึง
เหมาะสมกับงานบุผนังภายในอาคารเท่านั้น การใช้ตกแต่งภายนอกอาคารเป็นการนำากระจกมาพิมพ์ลวดลายต่าง ๆ หรืออาจ
ใช้เทคนิคการผลิตอื่น ๆ เช่น การพ่นทรายเพื่อให้กระจกมีผิวหน้าหยาบหรือทำาลวดลายแบบต่าง ๆ เป็นต้น
1.2) ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
บริษัทมีธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 91 อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดย
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นการร่วมดำาเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนาที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำาบัดน้ำาเสีย ระบบ
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กำาจัดขยะและสิง่ อำานวยความสะดวกอืน่ ๆ รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการขายแก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นิคมอุตสาหกรรมมีเนือ้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด 2,042 ไร่ 2 งาน 71.50 ตารางวา
โดยแบ่งเป็นพืน้ ทีจ่ าำ หน่าย 1,592 ไร่ 1 งาน 70.10 ตารางวา พืน้ ทีส่ าธารณูปโภคและอ่างเก็บน้าำ 450 ไร่ 1 งาน 1.40 ตารางวา
ตราสินค้า (Brand)
บริษัทมีตราสินค้าที่หลากหลายจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า (Customer
Segment) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ตราสินค้าคอตโต้ (COTTO)
ตราสินค้า COTTO ได้รบั ความไว้วางใจในคุณภาพและความสวยงาม เพราะไม่
หยุดยัง้ ทีจ่ ะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัยให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคณุ ภาพสูงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อผู้บริโภคได้ใช้งานกระเบื้องได้อย่างคุ้มค่า ยาวนานพร้อมการผลิต
กระเบื้องให้มีความแกร่งทน ตรงตามมาตรฐานระดับสากลและมีลวดลายที่ออกแบบ
มาตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ
กลุ่มลูกค้า : เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน ที่เน้นลวดลายสวยงาม
เหมือนจริงและหลากหลาย เช่น ลายหินอ่อน ลายไม้ เป็นต้น
2) ตราสินค้าคัมพานา (CAMPANA)
ตราสินค้า CAMPANA เป็นกระเบือ้ งทีม่ ลี วดลายหลากหลาย เพือ่ ให้เข้ากับกลุม่
ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยสินค้าภายใต้ตราสินค้า CAMPANA ส่วนใหญ่จะเน้นลวดลาย
ธรรมชาติหรือลายทีม่ สี อี บอุน่ ทีอ่ าจจะเหมาะกับกลุม่ ครอบครัวทีอ่ ยูอ่ าศัยในแบบเรียบ
ง่ายจนถึงแบบทันสมัย (Modern)
กลุ่มลูกค้า : เน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มตลาดมวลชน (Mass Market) และกลุ่มระดับ
กลาง และหัวเมืองหลัก โดยมีราคาสินค้าที่เหมาะสม
3) ตราสินค้าโสสุโก้ (SOSUCO)
ตราสินค้า SOSUCO จะมีความหลากหลายของลวดลาย เช่น มีทงั้ ลายธรรมชาติ
(ลายไม้ ลายหิน) ไปจนถึงลวดลายสีสันที่ฉูดฉาด หลากหลายสไตล์เพื่อครอบคลุม
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ
กลุม่ ลูกค้า : เน้นกลุม่ ลูกค้ากลุม่ ตลาดมวลชน (Mass Market) โดยมีราคาสินค้า
ที่คุ้มค่า เหมาะสม และหลากหลาย
4) ตราคลังเซรามิค
ร้านค้าจัดจำาหน่ายสินค้ากระเบื้องเซรามิกครอบคลุมราคาระดับกลางถึง
ระดับล่าง โดยรับสินค้าโดยตรงจากบริษัทซึ่งเป็นสินค้าปกติหลายตราสินค้าที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และยังมีการจัดจำาหน่าย
กระเบือ้ งนำาเข้าบางส่วน ร้านคลังเซรามิคมีสาขาทีเ่ ปิดให้บริการกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
โดยมีพื้นที่การขายเฉลี่ยของแต่ละสาขาตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร รวมทั้งมีพื้นที่
จอดรถที่เตรียมไว้รองรับ
กลุ่มลูกค้า : จัดจำาหน่ายสินค้ากระเบื้องเซรามิกครอบคลุมราคาระดับกลางถึง
ระดับล่าง
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5) ตราคอตโต้ไลฟ์
ร้านที่รวบรวมทุกบริบทของ สินค้ากระเบื้อง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้าำ มาให้เลือก
อย่างครบครัน ด้วยคอนเซ็ปต์ “Lifestyle Tiles & Solutions” เพื่อตอบโจทย์ Lifestyle
คนเมือง ที่สะท้อนความทันสมัย สไตล์ของตัวเอง จากการออกแบบที่พักอาศัยแบบ
ไม่ซ้ำาใคร COTTO Life พร้อมเติมเต็ม การตกแต่งบ้านทุกพื้นที่การใช้งานแบบจัดเต็ม
ด้วยบริการทีค่ รบเรือ่ งบริการแบบเต็มรูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญให้บริการออกแบบ หรือ
Creative Designer ให้เห็นภาพจริงก่อนตัดสินใจ รวมทัง้ บริการติดตัง้ Tile Installation
Service การติดตั้งกระเบื้องเซรามิก โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ รับประกันงาน คุ้มค่า
มัน่ ใจ โดย COTTO Life ให้บริการทัง้ ร้านค้า Offline และ Online เพือ่ มอบประสบการณ์
ผสานช่องทางการซื้อขายแบบไร้รอยต่อ หรือ Seamless Experience ให้ลูกค้า
กลุ่มลูกค้า : เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน
6) ตราแอลทีบายคอตโต้
ตราสินค้าแอลทีบายคอตโต้ (LT by COTTO) เป็นสินค้าแผ่นปูพน้ื LT แบบ Smart
Flexible by COTTO ซึง่ เป็นวัสดุปพู น้ื ทีม่ ดี ไี ซน์สวยงาม ด้วยการออกแบบทีค่ ดั สรรลวดลาย
และผิวสัมผัส สวยสมจริงตามต้นฉบับความเป็นธรรมชาติ ลวดลายหลากหลายให้
เลือกสรรครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ ช้งาน พร้อมทัง้ ระบบ Smart Installation ทีใ่ ห้ความรวดเร็ว
ในการติดตัง้ คัดสรรใช้วตั ถุดบิ เฉพาะ Premium Healthy Grade เป็นมิตรทัง้ คน สัตว์
และสิง่ แวดล้อม ได้รบั การรับรองด้านสิง่ แวดล้อมระดับ World Class
กลุ่มลูกค้า : เน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน ที่ให้ความสำาคัญกับดีไซน์
และคุณภาพสินค้า
7) ตราซีทิส
C’TIS (Certified Tile Installation Service) บริการสร้างซ่อม ตกแต่ง ต่อเติม
ติดตัง้ กระเบือ้ งและวัสดุกรุผวิ ด้วยทีมช่างมืออาชีพทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำาหรับลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงที่พักอาศัย (Renovate)
ต่อเติมบ้านและอาคารขนาดเล็ก เช่น ต่อเติมโรงจอดรถ ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำา ปูพื้น
ห้องคอนโดมิเนียม หรืองานตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยกระเบื้องขนาดใหญ่
กลุม่ ลูกค้า : เน้นกลุม่ ลูกค้าทีต่ อ้ งการความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพทีเ่ ชือ่ ถือได้
2. การตลาดและการแข่งขัน
1) ภาพรวมอุตสาหกรรม
ในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยหดตัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให้ภาค
อสังหาริมทรัพย์ได้รบั ผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนทีม่ กี ารชะลอการก่อสร้างและการเปิดตัว
โครงการใหม่ ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากระเบือ้ งเซรามิกในประเทศหดตัว ประกอบกับสภาวะการแข่งขันของตลาดในประเทศ
ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ
ปีทผ่ี า่ นมา เป็นปีทท่ี กุ ภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพือ่ รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีส่ ง่ ผลต่อ
รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสู่ New Normal เพื่อขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ความท้าทาย บริษัทได้
บริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤติโดย
• ยึดถือความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ โดยพัฒนาการทำางานในรูปแบบ Hybrid Workplace ซึ่งเป็น
การทำางานรูปแบบใหม่ทมี่ คี วามยืดหยุน่ ให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ ด้วยการเลือกทำางานตามสถานทีท่ บี่ ริษทั
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พิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัย แต่ยังคงทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ
และรักษามาตรฐานในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการติดต่อสื่อสาร ทั้งการทำางานที่
สำานักงานหรือโรงงาน (Work on Site) การทำางานที่ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) และการทำางานผ่านระบบ
ออนไลน์ที่บริษัทจัดเตรียมให้ (Work from Anywhere)
• ให้ความสำาคัญกับการควบคุมปัจจัยภายใน จากการปรับวิธีคิดและกระบวนการดำาเนินงาน โดยเฉพาะการลดต้นทุน
การปรับระดับการผลิตและการนำาเข้าสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการ เพื่อควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ใน
ระดับทีเ่ หมาะสม การปรับกลยุทธ์การส่งออกในแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้สอดรับกับมาตรการควบคุมพรมแดนทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการนำาเสนอสินค้าและบริการที่ตอบรับกระแสความใส่ใจในสุขอนามัยและตอบสนองความต้องการต่อเติมและปรับปรุง
ที่อยู่อาศัย ได้แก่ กระเบื้อง Hygienic Tile หรือกระเบื้องยับยั้งแบคทีเรียจาก COTTO แผ่นปูพื้น LT แบบ Smart Flexible by
COTTO ซึ่งเป็นวัสดุปูพื้นที่มีดีไซน์สวยงาม ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริการติดตั้งภายใต้ชื่อ C’TIS
(Certified Tile Installation Service)
• ยังคงมุ่งเน้นการดำาเนินการตามแผนงานสำาคัญที่ได้กาำ หนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและ
คูค่ า้ ได้แก่ การจัดหาสินค้าพร้อมบริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการของทุกกลุม่ ลูกค้า การขยายช่องทางการขายในรูปแบบใหม่
ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และเพิ่มความครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนการเริ่มรุกขยายธุรกิจด้านพลังงานอย่างจริงจังซึ่งส่งผล
ให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้
สำาหรับผลประกอบการในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 9,951 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 10 มีกำาไร
สุทธิรวมจำานวน 420 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 252 ล้านบาท จากต้นทุนพลังงานทีล่ ดลง การควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านการบริหาร
และการผลิตดีขึ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ 10,913 ล้านบาท และมีหนี้สิน 2,101 ล้านบาท ลดลง
จากปีที่แล้วร้อยละ 4 และร้อยละ 11 ตามลำาดับ
สำาหรับปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวจากปีก่อน โดยมีแรงสนับสนุนจากการปรับตัว
ขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงการได้รับแรงขับเคลื่อนจากภาครัฐ จากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีและมาตรการทางเศรษฐกิจ แต่จากผลกระทบของภาวะภัยแล้ง และความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 รวมถึงปัญหาหนีภ้ าครัฐบาลและครัวเรือนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มาก และปริมาณอุปทานอาคารชุดคงค้างทีย่ งั คงอยูใ่ นระดับสูง
น่าจะส่งผลให้ตลาดการก่อสร้างและความต้องการใช้สนิ ค้ากระเบือ้ งเซรามิกโดยรวมใกล้เคียงกับปีกอ่ น อย่างไรก็ตาม จากสภาวะ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมทีย่ งั คงรุนแรง บริษทั จะยังคงมุง่ สร้างการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวผ่านกลยุทธ์หลักต่าง ๆ ได้แก่ การ
ขยายสาขาของธุรกิจร้านค้าปลีกกระเบือ้ งเซรามิกในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง การเร่งพัฒนาเครือข่ายการจัดจำาหน่ายในประเทศ
เพือ่ นบ้าน การสร้างแบรนด์ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสินค้าและบริการเพือ่ ให้ตรงต่อความต้องการและพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปของลูกค้า
ในยุค New Normal ตลอดจนมองหาโอกาสและวิธลี ดต้นทุนการผลิตเพือ่ ลดความเสีย่ งจากปัจจัยต้นทุนวัตถุดบิ และพลังงาน ผสาน
ไปกับการดำาเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงการให้ความ
สำาคัญกับความปลอดภัยของพนักงานผ่านการทำางานในรูปแบบ Hybrid Workplace นอกจากนี้ บริษทั ยังคงมุง่ มัน่ พัฒนาทีด่ นิ และ
ยกระดับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหนองแคสูเ่ มืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class
ด้วยกลยุทธ์หลักและแนวคิดในการดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง ESG (Environment Social และ Governance) ที่
ครอบคลุมมิตสิ งิ่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมุง่ เน้นการยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการบริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล บริษัทมี
ความเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
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2) การแข่งขันในภาพรวม
กำาลังการผลิต
(ล้านตารางเมตร/ปี)

รายชื่อบริษัท

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
บริษัทไดนาสตี้ เซรามิค จำากัด (มหาชน) *
บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) *
บริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) *

81
82
23
11

หมายเหตุ : * อ้างอิงจากแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำาปี 56-1 ประจำาปี 2562 ของแต่ละบริษัท

3) ช่องทางการจัดจำาหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการจำาหน่ายสินค้าหรือให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ผ่านตัวแทนจำาหน่ายของบริษัท
รวมถึงลูกค้ารายย่อยและเจ้าของโครงการ โดยปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจำาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งรายใหญ่และ
ร้านค้าช่วงจำานวนประมาณ 503 ราย อีกทั้งยังมีการขายในต่างประเทศ เช่น อเมริกา และยุโรป รายละเอียดของยอดขายของ
บริษัทมีดังนี้
การจัดจำาหน่าย

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

รายได้
(ล้านบาท)

ร้อยละ

ในประเทศ
ตัวแทนจัดจำาหน่าย
ลูกค้ารายย่อยและเจ้าของโครงการ
รวมช่องทางในประเทศ

5,853
2,247
8,100

59
22
81

6,744
2,174
8,918

62
20
82

6,416
2,558
8,974

56
22
78

ต่างประเทศ

1,851

19

1,953

18

2,539

22

รวมรายได้จากธุรกิจกระเบื้องเซรามิก

9,951

100

10,871

100

11,513

100

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1) โรงงาน กำาลังการผลิต และนโยบายที่สำาคัญ
1. โรงงานหินกอง (HK)
ที่ตั้งโรงงาน : 33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำาบลโคกแย้ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 0-3638-2888
2. โรงงานนิคมหนองแค (NKIE)
ที่ตั้งโรงงาน : 61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำาบลโคกแย้ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 0-3637-6100
3. โรงงานหนองแค 1 (NK1)
ที่ตั้งโรงงาน : 40 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำาบลหนองปลิง อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 0-3637-6400
4. โรงงานหนองแค 2 (NK2)
ที่ตั้งโรงงาน : 33/2 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำาบลหนองปลิง อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 0-3637-6300
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงงานทั้งหมดมีกำาลังการผลิตโดยรวมสูงสุดดังนี้
กำาลังการผลิตเต็มที่ (ล้านตารางเมตรต่อปี)
การใช้กำาลังการผลิต (ร้อยละ)
ปริมาณการผลิตจริง (ล้านตารางเมตรต่อปี)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

81
64
52

94
64
60

94
63
59

หมายเหตุ: บริษัททำางานวันละ 3 ผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง และการใช้กำาลังผลิตจะพิจารณาจากกำาลังผลิตผลิตภัณฑ์พื้นฐานซึ่งในการผลิตจริง อาจมีผลิตภัณฑ์
บางประเภทที่ใช้กำาลังผลิตสูงกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ดังนั้นในบางกรณีปริมาณการผลิตที่ลดลงอาจไม่ได้หมายถึงการใช้กาำ ลังผลิตน้อยลง

2) กระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิก แบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การเตรียมน้ำาดิน เป็นการนำาเอาวัตถุดิบ ดิน หิน แร่ มาบดผสมให้เป็นน้าำ ดินตามส่วนผสมที่กาำ หนด
2. การผลิตผงดิน เป็นการนำาน้าำ ดินทีเ่ ตรียมได้มาทำาเป็นผงดินด้วยการสเปรย์ผา่ นอากาศร้อนแล้วนำาไปเก็บไว้ในไซโล
3. การขึน้ รูปกระเบือ้ ง เป็นการนำาผงดินที่เก็บไว้ในไซโลมาขึ้นรูปเป็นแผ่นกระเบื้อง โดยการใส่ผงดินลงในแบบแล้ว
อัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงจะได้เป็นแผ่นกระเบื้องตามแบบที่ต้องการ แล้วนำาไปอบเพื่อไล่ความชื้นที่เตาอบ
4. การตกแต่งกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องที่ขึ้นรูปและผ่านการอบไล่ความชื้นแล้วจะผ่านเข้าไปในสายเคลือบเพื่อ
ทำาการเคลือบผิวหน้าด้วยสีเคลือบและตกแต่งผิวหน้ากระเบือ้ งด้วยการทำาลวดลาย โดยใช้การพิมพ์ดว้ ยสกรีน พิมพ์ดว้ ยซิลโิ คน
หรือด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิทัล เป็นต้น
5. การเผากระเบื้อง เป็นการนำากระเบื้องเคลือบที่ตกแต่งลวดลายแล้วมาเข้าสู่กระบวนการเผาซึ่งจะใช้ความร้อนใน
การเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,150 องศาเซลเซียส กระเบื้องที่ผ่านการเผาแล้วจะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสีสัน
จะเป็นไปตามลวดลายที่กำาหนด
6. การคัดแยกชั้นคุณภาพ เป็นการนำากระเบื้องที่ผ่านการเผาแล้วมาคัดเพื่อแยกชั้นคุณภาพต่าง ๆ โดยดูจากลักษณะ
ความผิดปกติที่ผิวหน้ากระเบื้อง จากนั้นจะทำาการวัดขนาดของกระเบื้องและค่าความโก่งแอ่น ซึ่งจะได้กระเบื้องเป็นกลุ่มตาม
ชั้นคุณภาพและจะถูกลำาเลียงเข้าสู่เครื่องบรรจุกล่องเพื่อพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ของกระเบื้องที่ข้างกล่องก่อนถูกนำาไปเก็บใน
คลังสินค้าสำาเร็จรูปต่อไป
3) ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ
วัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องเซรามิก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ วัตถุดิบที่เป็นตัวเนือ้ ของกระเบื้อง และ
วัตถุดิบที่ใช้เป็นตัวผิวเคลือบและสีพิมพ์ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
1. วัตถุดิบที่เป็นตัวเนื้อของกระเบื้อง
วัตถุดิบที่เป็นตัวเนื้อของกระเบื้อง ได้แก่ ดินเหนียว ดินดำา ดินล้าง แร่ Feldspar และแร่ Pottery Stone ซึ่งวัตถุดิบ
เหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่หาได้จากในประเทศ โดยมีแหล่งใหญ่อยู่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดลำาปางและจังหวัดตาก ถือว่า
เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สาำ คัญสำาหรับอุตสาหกรรมเซรามิก
2. วัตถุดิบที่ใช้เป็นตัวผิวเคลือบและสีพิมพ์
วัตถุดิบในส่วนนี้ คือ สี สารเคมีและสารเคลือบฟริต (Frit) ซึ่งมีทั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ การตัดสินใจ
เลือกซื้อจึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ราคาและความเชื่อถือเป็นหลัก และต้องคำานึงถึงคุณสมบัติและความสวยงามที่ตรงต่อ
ความต้องการของตลาด ตลอดจนเทคนิคการผลิตและผลกระทบทางการผลิตในด้านต่าง ๆ ตลอดจนต้นทุนการผลิต
3. การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายหลายราย ไม่มีการผูกขาดรายใดรายหนึ่งจึงไม่มีความเสี่ยงในการต่อรองเรื่องราคาและ
การเปลี่ยนแปลงผู้ขาย โดยมีวัตถุดิบอยู่หลายแหล่งทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนผู้ขาย บริษัทสามารถหาผู้ขาย
อื่นทดแทนได้ เนื่องจากมีการสำารองผู้ขายวัตถุดิบไว้หลายราย
10

ตารางการจัดหาวัตถุดิบหลัก
ชนิด

จำานวนผู้ขาย

วิธีการจัดหา

ในประเทศ
(ร้อยละ)

ต่างประเทศ
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

ดิน

16 ราย

สืบราคา ต่อรอง และดำาเนินการสั่งซื้อ
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน/
ทำาสัญญาจ้างเหมาผลิต

75

25

มีแหล่งดินของตัวเอง
1 แหล่ง/จ้างเหมาภายนอกผลิต

แร่

27 ราย

สืบราคา ต่อรอง และดำาเนินการสั่งซื้อ
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

100

-

จัดหาผ่านผู้ขายภายนอก

สารเคมี

48 ราย

สืบราคา เทียบราคา ต่อรอง และ
ดำาเนินการสั่งซื้อตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

81

19

จัดหาผ่านผู้ขายภายนอก/บางส่วน
จัดหาจากต่างประเทศ

สารเคลือบ
ฟริต

16 ราย

สืบราคา เทียบราคา ต่อรอง และ
ดำาเนินการสั่งซื้อตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

44

56

จัดหาผ่านผู้ขายภายนอก/บางส่วน
จัดหาจากต่างประเทศ

สี

15 ราย

สืบราคา เทียบราคา ต่อรอง และ
ดำาเนินการสั่งซื้อตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

73

27

จัดหาผ่านผู้ขายภายนอก/บางส่วน
จัดหาจากต่างประเทศ

4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
น้ำาและฝุน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิตจะถูกลำาเลียงไปเข้าระบบบำาบัดทีไ่ ด้มาตรฐานตามทีก่ าำ หนด โดยน้าำ ทีไ่ ด้จากการบำาบัด
จะนำามาหมุนเวียนใช้ใหม่เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิง่ แวดล้อม ของเสียจากกระบวนการผลิต เช่น กระเบือ้ งและผงดิน มีการนำากลับ
มาบดแล้วนำากลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ส่วนของเสียประเภทอืน่ ได้ทาำ การกำาจัดตามมาตรฐานทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรมกำาหนด
5) นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
ที่ตั้ง
:
ถนนพหลโยธิน กม.ที่ 91 อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
วันที่เริ่มโครงการ
:
8 กุมภาพันธ์ 2533
เนื้อที่โครงการ
:
2,042 ไร่ 2 งาน 71.5 ตารางวา
พื้นที่สำาหรับจัดจำาหน่าย :
1,592 ไร่ 1 งาน 70.1 ตารางวา
กรรมสิทธิ์
:
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
ประเภทโครงการ
:
พัฒนาที่ดินเพื่อขาย
นิคมอุตสาหกรรมของบริษทั เป็นการร่วมดำาเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยบริษทั เป็น
ผูพ้ ฒั นาทีด่ นิ พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำาบัดน้าำ เสีย ระบบกำาจัดขยะและ
สิ่งอำานวยความสะดวกอื่น ๆ รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคดังกล่าวหลังการขายแก่ผ้ปู ระกอบการอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรมหนองแค
ปัจจุบนั การบริหารของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ดาำ เนินการตามแนวทางของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ทีต่ อ้ งการให้นคิ มเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทีด่ าำ เนินธุรกิจโดยมุง่ เน้นสูก่ ารยกระดับคุณภาพสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ชุมชน
ทีอ่ ยูร่ ว่ มสังคมโดยรอบ ด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกันด้วยความตัง้ ใจ จริงใจและจริงจัง เพือ่ ให้เกิดความผาสุก
อย่างยัง่ ยืนในการอยูร่ ว่ มกันของผูป้ ระกอบการในนิคมและชุมชนรอบข้าง บนหลักธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อม มุง่ สูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรม
ทีย่ ง่ั ยืนต่อไป ซึง่ ทางนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีการวางแผนงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สิง่ อำานวยความสะดวก พร้อมทัง้ การดูแลพัฒนาชุมชนรอบข้างไปพร้อม ๆ กันอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ รองรับการดำาเนินธุรกิจของ
ผูป้ ระกอบการทีม่ งุ่ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมโดยการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน ทัง้ นีเ้ พือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างกลมกลืนและเกือ้ หนุนซึง่ กันและกันของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณโดยรอบพืน้ ที่
อุตสาหกรรม
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รวมพื้นที่ทั้งหมด

รายละเอียดพื้นที่โครงการ

ไร่

งาน

ตารางวา

จำานวน
แปลง

คิดเป็นร้อยละ

จำานวน
แปลง

ไร่-งาน-ตารางวา

คิดเป็นร้อยละ
พื้นที่ทั้งหมด

95
5
100

70
1
71

1,423-1-53.2
71-3-90.3
1,495-1-43.5

94
100
94

1. แปลงจัดจำาหน่าย
1.1 เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
1,520 1
1.2 เขตที่พักอาศัย
71 3
รวมแปลงจัดจำาหน่าย
1,592 1
2. พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและอ่างเก็บน้าำ
2.1 ถนนและรางระบายน้ำา
194 2.2 โรงผลิตน้าำ ประปา
8 3
2.3 อ่างเก็บน้าำ
31 2.4 สถานีก๊าซ
1 1
2.5 โรงบำาบัดน้ำาเสีย
14 2
2.6 บึงชะลอน้าำ ส่วนหน้า-ส่วนหลัง
29 2
2.7 สถานีไฟฟ้า
8 2
2.8 สำานักงานที่ทาำ การ กนอ.
6 1
2.9 สวนสาธารณะ
155 2.10 สำารองสาธารณูปโภค
- 1

79.8
90.3
70.1

84
1
85

34.5
99.6
26.0
5.9
76.18
47.4
31.4
72.0
23.72
84.7

11
1
2
1
1
2
1
1
33
1

รวมพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและอ่างเก็บน้ำา 450

1

1.4

54

2

71.50

139

รวมเนื้อที่ทั้งหมด

ระยะเวลาดำาเนินโครงการ
ระยะเวลาก่อสร้าง
จำานวนแปลงที่ขายแล้ว
จำานวนแปลงที่โอนแล้ว

2,042

:
:
:
:

พื้นที่ขายแล้ว

ปี 2533 ถึงปี 2538
ปี 2534 ถึงปี 2538
71 แปลง
71 แปลง

6) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
6.1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายกระเบื้องเซรามิก
ธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนังมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้
1. ลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นเจ้าของบ้าน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งซื้อกระเบื้องเซรามิกไปเพื่อตกแต่งหรือซ่อมแซม
บ้าน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
2. ลูกค้าเจ้าของโครงการ เช่น เจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียม เป็นต้น ซึง่ มีความต้องการกระเบือ้ ง
เซรามิกเพื่อนำาไปใช้ตกแต่ง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานที่
3. ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย (Selling Agent) คือ ผู้ที่ซื้อกระเบื้องจากบริษัทเพื่อนำาไปจำาหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อย
อีกทอดหนึ่ง โดยบริษัทมีตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศทั้งรายใหญ่และร้านค้าช่วง และมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายให้กับตัวแทนจำาหน่ายและร้านค้าช่วงอย่างสม่ำาเสมอโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายทั้งในด้านประเภท
คุณสมบัติ ขนาด ลวดลายและราคา ซึง่ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย และครอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้า
ตั้งแต่ระดับล่าง ระดับกลางและระดับบน
6.2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้า
อุปโภคบริโภคและอืน่ ๆ โดยจะเน้นไปยังลูกค้าทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมและลูกค้าทีอ่ ยูน่ อกนิคมอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งการขยาย
การลงทุนและกระจายความเสีย่ งอันเนือ่ งมาจากปัญหาอุทกภัย รวมถึงการเพิม่ ผลิตภัณฑ์เดิมจากการซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ประกอบการ
อุตสาหกรรม ปัจจุบันได้เพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นการเช่าที่ดินเพื่อการประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ และรองรับลูกค้าที่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยเน้นผู้ประกอบการดังนี้
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1. ผูป้ ระกอบการในประเทศในเขต Zone 1 ประกอบด้วย นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ทีม่ คี วามต้องการย้าย
สถานประกอบการเนือ่ งจากมีปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม พืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย สิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ตามข้อกำาหนดของบัตรส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ซึง่ สิทธิทไ่ี ด้รบั ไม่เหมือนกัน โดยรัฐบาลต้องการกระจายการลงทุนในส่วนรอบนอกเขตปริมณฑล พร้อมกับการกระจาย
รายได้ไปสูป่ ระชาชนทีอ่ ยูร่ อบนอกจาก Zone1 ออกไปอีก เช่น นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึง่ จัดเป็นเขต Zone 2 และได้รบั สิทธิ
ประโยชน์มากกว่าเขต Zone 1 หรือผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งการขยายกิจการ ป้องกันความเสีย่ งหากเกิดผลกระทบด้านอุทกภัย
2. ผูล้ งทุนในประเทศทีจ่ ะลงทุนใหม่เพือ่ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมเขต Zone 2 ความเหมาะสมของประเภท
กิจการโดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อกำาหนดของ BOI
3. ผูู้ลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นคู่ค้าที่ดีกับประเทศไทย เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สิงคโปร์ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อิตาลี เป็นต้น
ตารางแสดงคู่แข่งนิคม/เขตอุตสาหกรรม ในจังหวัดสระบุรี
เขตส่งเสริม

เขตประกอบอุตสาหกรรม

2
2
2

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
เหมราช สระบุรี
สระบุรี (แก่งคอย)

พื้นที่โครงการ (ไร่)

2,042
3,619
1,494

โดยโครงการของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีจุดเด่นของโครงการดังนี้
1. ที่ตั้งโครงการ
• นิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีทางเข้าโครงการที่ติดถนนสายหลักพหลโยธินซึ่งเป็นทางหลวง 10 ช่องการจราจร ใช้ใน
การคมนาคมออกจากกรุงเทพไปสู่ศูนย์กลางทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ (ภาคอีสานตอนบน/
ตอนล่าง) และภาคตะวันออก (ถนนวงแหวนตะวันออก) นอกจากนั้นยังสามารถส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น
สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรได้
• เส้นทางการคมนาคมเป็นเส้นทางที่ติดกับวงแหวนรอบนอก (Outer Ring Road) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงในการส่งออกไป
ยังท่าเรือแหลมฉบังโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ หรือสามารถขนส่งทางอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิ
• ด้วยสภาพพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคยังคงเป็นจุดเด่น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมและการกระจาย
สินค้า (Hub) ประจำาภาค และเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจด้านระบบโลจิสติกส์สำาหรับนักลงทุน
• ด้านการคมนาคมขนส่งตามนโยบายของประเทศไทยเพือ่ เชือ่ มโยงประเทศในต่างภูมภิ าคและโครงข่ายคมนาคม (One
Belt One Road) ซึง่ ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมภิ าคอาเซียน ได้มกี ารลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง
เส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานปี 2565 และมีสถานี 6 แห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นสถานีที่จังหวัด
สระบุรี (บริเวณตรงข้ามโรบินสัน ถนนเลีย่ งเมือง) ซึง่ จะเป็นการอำานวยความสะดวกด้านการขนส่งสำาหรับนิคมอุตสาหกรรม
หนองแค ซึ่งมีระยะห่างเพียง 20 กิโลเมตร
2. อุปทานแรงงาน
• แรงงานระดับสูง นิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ใกล้กับสถาบันการศึกษาระดับสูง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบัน AIT เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งวิชาการและมี High Technology
• แรงงานระดับช่างฝีมือ (Skilled Labour) นิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เช่น ช่างกล
โรงงาน ช่างไฟฟ้ากำาลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างเชื่อม เป็นต้น
• แรงงานไม่ใช้ฝีมือ (Unskilled Labour) เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่ติดกับภาคกลาง ดังนั้นแรงงานระดับ
Unskilled จึงมีจำานวนมากด้วยเช่นเดียวกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
3. สาธารณูปโภค
ในทุกนิคมอุตสาหกรรมภาคเอกชนจะมีขอ้ ได้เปรียบและเสียเปรียบแตกต่างกันไป และจะต้องมีสาธารณูปโภคทีใ่ ห้บริการ
13

แก่ผู้ประกอบการที่ครบถ้วนเหมือนกัน แต่จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีมากกว่าโครงการอื่น ๆ กล่าวคือ
• ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) (จาก ปตท.) โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้วางท่อก๊าซธรรมชาติภายในนิคม เพือ่
ให้ผ้ปู ระกอบการได้ใช้พลังงานที่สะอาดและมีราคาถูกกว่าพลังงานชนิดอื่น ๆ ในการผลิตสินค้า ซึ่งจะทำาให้ต้นทุนใน
การผลิตสินค้าต่าำ กว่าการใช้พลังงานชนิดอืน่ ๆ เช่น น้าำ มันปิโตรเลียม เป็นต้น
• โครงสร้างการก่อสร้าง (Construction Structure) ในการก่อสร้างโรงงานนั้นเนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยู่
ใกล้ภูเขาทำาให้บริเวณด้านล่างของชั้นดินมีชั้นหินรองรับ ดังนั้นในการก่อสร้างจะทำาให้เกิด Economies of Scale ในการ
ใช้เสาเข็มลดลงและไม่ต้องตอกเสาเข็มลงไปลึกเนื่องจากมีชั้นหินรองรับอยู่แล้ว
• ระดับดิน (Land Granding) ระดับดินของแปลงจำาหน่ายของโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแคอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่า
ระดับถนน ซึง่ เมือ่ เกิดอุทกภัยน้าำ จะไม่ทว่ มโครงการ นอกจากนัน้ แล้วยังมี Dike Protection อีกชัน้ เพือ่ ป้องกันน้าำ ท่วม
• ข้อได้เปรียบด้านแหล่งน้ำา (Water System Advantage) นิคมอุตสาหกรรมหนองแคใช้แหล่งน้ำาธรรมชาติจาก
คลองระพีพฒั น์ทไ่ี ด้รบั น้าำ จากแม่นาำ้ ป่าสักเป็นแหล่งน้าำ หลัก และยังมีนาำ้ บาดาลเป็นแหล่งสำารอง โดยคุณภาพน้าำ ดิบเป็นน้าำ
ทีส่ ามารถใช้อปุ โภคบริโภคได้ และทีผ่ า่ นมาประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ดังนัน้ นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้
ตระหนักถึงความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึ่งเป็นการสร้างความเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี และประเทศในขณะเดียวกัน จึงได้เพิม่ แหล่งน้าำ ดิบทีส่ อง ซึง่ มีความจุ 440,000 ลูกบาศก์เมตร
และรวมกับของเดิม ซึง่ ทำาให้นคิ มอุตสาหกรรมหนองแคมีปริมาณน้าำ สำาหรับสนับสนุนผูป้ ระกอบการในนิคมสูงสุด 710,000
ลูกบาศก์เมตร สำารองน้าำ ได้สงู สุด 60 วัน สำาหรับการผลิตน้าำ ประปา ทัง้ นี้ ปัจจุบนั นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้เพิม่ กำาลัง
การผลิตน้าำ ประปาอีก 1 สายการผลิต ทำาให้ความสามารถการผลิตน้าำ ประปาสูงสุดกว่า 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพือ่
รองรับลูกค้าทีต่ อ้ งการเพิม่ กำาลังการผลิตปัจจุบนั และลูกค้าในอนาคต
• ระบบไฟฟ้า (Electrical Power Supply System) ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีความเสถียรด้านพลังงานไฟฟ้า โดยมี
ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค และยังได้รบั ส่วนลดร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 5 ปี ประกอบกับในนิคมอุตสาหกรรม
หนองแคยังมีระบบไฟฟ้าจากภาคเอกชนไว้บริการสำาหรับผูป้ ระกอบการอย่างเพียงพอ อยูใ่ กล้ศนู ย์กลางของตลาดผักสด
และผลไม้ (ตลาดไท) และตลาดสีม่ มุ เมือง อีกทัง้ วัตถุดบิ ทีม่ าจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเหมาะสำาหรับ
ตัง้ โรงงานอาหาร เช่น โรงงานแปรรูป โรงงานบรรจุ และเก็บรักษา ผักสด ผลไม้ เป็นต้น ประกอบกับอยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดบิ
สำาหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ (เคลือบดินเผา) เหมาะสำาหรับตัง้ โรงงานอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง
4. สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย
สินทรัพย์ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 10,913 ล้านบาท โดยร้อยละ 45 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ส่วนสินทรัพย์ที่เหลือร้อยละ 55 ส่วนใหญ่เป็น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์

ปี 2563
(ล้านบาท)

ปี 2562
(ล้านบาท)

ปี 2561
(ล้านบาท)

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน
ยานพาหนะและอุปกรณ์
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

1,230
1,126
2,373
71
89
182
5,071

1,229
1,177
2,641
92
3
181
5,323

1,243
1,216
2,659
92
3
357
5,570
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ
บริษัทเป็นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สำาคัญ
1) สิทธิบัตร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิบัตรที่สามารถบังคับใช้สิทธิได้จาำ นวนทั้งสิ้น 41 ฉบับ
โดยรายชื่อสิทธิบัตรที่สามารถบังคับใช้สิทธิได้ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีการดำาเนินธุรกิจมีดังนี้
ลำาดับ

1
2
3
4
5

เลขที่สิทธิบัตร

สิทธิบัตร
ZL200710305114.7
(จีน)
สิทธิบัตร
US8333916 B2
(สหรัฐอเมริกา)
สิทธิบัตร
11310
(เวียดนาม)
สิทธิบัตร
EP2036694B1
(อิตาลี)
สิทธิบัตร
EP2036694
(สเปน)

วันที่ออก
สิทธิบัตร

เลขที่คำาขอ

07/08/2554

ZL200710305114.7

18/12/2555

11/859684

16/04/2556

1-2007-01913

05/03/2557

7116535.1

05/03/2557

7116535.1

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

กรรมวิธีการทาลวดลายและ
การขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี ้ี
กรรมวิธีการทาลวดลายและ
การขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี ้ี
กรรมวิธีการทาลวดลายและ
การขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี ้ี
กรรมวิธีการทาลวดลายและ
การขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี ้ี
กรรมวิธีการทาลวดลายและ
การขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและ
ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากกรรมวิธนี ้ี
เกรียงสำาหรับปรับระดับพื้นผิวและ
ติดตั้งกระเบื้อง
เกรียงหวีสำาหรับติดตั้งและ
วางกระเบื้อง บนวัสดุซิเมนต์
ชุดเครื่องและกรรมวิธีการทำา
ลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบ
แผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
กรรมวิธีนี้
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อนุสิทธิบัตร 10186

07/08/2558

1503000634

7

อนุสิทธิบัตร 10439

28/09/2558

1503000635

8
9
10
11

50454
61920
61921
61925

15/07/2559
11/04/2561
11/04/2561
11/04/2561

1302000201
1602000240
1602000241
1602000693

12

64005

3/08/2561

0701004776

13

71886

4/10/2562

1702001123

-

14

71887

4/10/2562

1702001124

-

15

71888

4/10/2562

1702001125

-

16

71889

4/10/2562

1702001126

-

17

73001

6/10/2562

1702001127

-

สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

วันสิ้นอายุ

-

19/09/2570

-

20/09/2570

-

19/09/2570

-

16/09/2570

-

16/09/2570

-

29/04/2568

-

29/04/2568

แผ่นปูพื้น
แผ่นปูพื้นและผนัง
แผ่นปูพื้นและผนัง
แผ่นปูพื้นและผนัง

31/01/2566
28/01/2569
28/01/2569
28/02/2569

-

20/09/2570

ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง

30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570

15

ลำาดับ

เลขที่สิทธิบัตร

วันที่ออก
สิทธิบัตร

เลขที่คำาขอ

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

18

73002

6/12/2562

1702001128

-

19

73003

6/12/2562

1702001129

-

20

73004

6/12/2562

1702001130

-

21

73005

6/12/2562

1702001131

-

22

73006

6/12/2562

1702001132

-

23

73007

6/12/2562

1702001133

-

24

73008

6/12/2562

1702001134

-

25

73009

6/12/2562

1702001135

-

26

73019

6/12/2562

1702001136

-

27

73010

6/12/2562

1702001137

-

28

73011

6/12/2562

1702001138

-

29

73012

6/12/2562

1702001139

-

30

73013

6/12/2562

1702001140

-

31

73018

6/12/2562

1702001141

-

32

73014

6/12/2562

1702001142

-

33

73015

6/12/2562

1702001143

-

34

77922

11/08/2563

1802001642

-

35
36
37
38
39
40
41

78578
78585
78575
78586
78582
185121
78584

16/09/2563
16/09/2563
16/09/2563
16/09/2563
16/09/2563
16/09/2563
16/09/2563

1802001652
1802001653
1802001654
1802001655
1802001656
1802001659
1802001660

-

16

สิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
ลวดลายแผ่นปูพื้นและ
ผนัง
แผ่นปูพื้นและผนัง
แผ่นปูพื้นและผนัง
แผ่นปูพื้นและผนัง
แผ่นปูพื้นและผนัง
แผ่นปูพื้นและผนัง
แผ่นปูพื้นและผนัง
แผ่นปูพื้นและผนัง

วันสิ้นอายุ

30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
30/03/2570
23/04/2571
23/04/2571
23/04/2571
23/04/2571
23/04/2571
23/04/2571
23/04/2571
23/04/2571

2) เครือ่ งหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าที่สำาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น เครื่องหมาย COTTO เป็นต้น โดยมีเครื่องหมายการค้า
ทีก่ รมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์รบั จดทะเบียนไว้ประมาณ 311 รูป

3) สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ (BOI) โดยได้รบั สิทธิและประโยชน์
ทางภาษี เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทน่ี าำ เข้าจากต่างประเทศ และการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลสำาหรับกำาไรสำาหรับปีตามระยะเวลาทีก่ าำ หนด ตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้
ประเภทผลิตภัณฑ์

วันที่ได้รับบัตรส่งเสริม

สิทธิประโยชน์ทางภาษี และวันหมดอายุ

กระเบื้องเซรามิก
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่
61-1236-0-00-1-2

19 ตุลาคม 2561

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จาก
การประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100
ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียนมีกาำ หนดเวลา 7 ปี
ซึ่งจะสิ้นสุดการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวนี้ใน
วันที่ 6 มีนาคม 2566

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่
61-1186-1-00-1-0

4 ตุลาคม 2561

ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
นำาเข้าจากต่างประเทศ (ใช้สิทธิประโยชน์ตามโครงการแล้ว)

4) สรุปสัญญาที่สาำ คัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสัญญาที่สำาคัญ สรุปดังนี้
1.สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับบริษัทในกลุ่มเอสซีจี
บริษัทเป็นคู่สัญญาตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา อันได้แก่ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร กับบริษัท
ในกลุ่มเอสซีจี โดยแบ่งสัญญาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) สัญญาหรือข้อตกลงในลักษณะของการเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ได้แก่ บันทึกข้อตกลงการเป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้า COTTO และบันทึกข้อตกลงการเป็นเจ้าของร่วมใน
สิทธิบัตรต่าง ๆ และ (2) สัญญาโอนเครื่องหมายการค้าของ GEOLUXE ดังนี้
บันทึกข้อตกลงการเป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้า COTTO
บริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีจีจำานวน 2 บริษัทที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์ เป็นคู่สัญญาที่ได้สิทธิเป็น
เจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้า COTTO โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสำาคัญดังนี้
17

คู่สัญญา
ระยะเวลาตามอายุสัญญา

ลักษณะของการเป็น
เจ้าของร่วม

ค่าตอบแทน

1. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
2. บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำากัด ("SSW")
3. บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำากัด ("SSF")
ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
1. บริษัท และ SSW เป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยจำานวนรวม 15
เครื่องหมาย และที่จดทะเบียนในต่างประเทศจำานวนรวม 48 เครื่องหมาย และมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวกับสินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง
2. บริษัท และ SSF เป็นเจ้าของร่วมในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยจำานวนรวม 11
เครื่องหมาย และที่จดทะเบียนในต่างประเทศจำานวนรวม 47 เครื่องหมาย และมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า
กับสินค้ากลุ่มก๊อกน้าำ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลง
3. บริษัทเป็นเจ้าของและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ COTTO กับสินค้าและ/
หรือบริการใด ๆในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
4. บริษัทมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าและ/หรือสัญลักษณ์ และ/หรือใช้คาำ ว่า COTTO ในรูปแบบต่าง ๆ และ
/หรือข้อความอืน่ ใดในทำานองเดียวกันเพือ่ แสดงความเป็นบริษทั และสัญลักษณ์รวมถึงการใช้เป็นชือ่ ย่อในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลงในการเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตรต่าง ๆ
บริษัทเป็นคู่สัญญาที่ได้สิทธิเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตรการประดิษฐ์และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้
Pyrolithic Stone Technology รวมถึงองค์ความรู้ (Know-how) และแบบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์และกรรมวิธี
ดังกล่าว ได้แก่ (1) ชุดเครื่องและกรรมวิธีการทำาลวดลายและการขึ้นรูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้
(2) ชุดอุปกรณ์จา่ ยน้าำ ดินสำาหรับทำาลวดลายและขึน้ รูปผลิตภัณฑ์เซรามิก และ (3) แบบเครือ่ งจักร MG Full Version และ MG 2
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสำาคัญดังนี้
คู่สัญญา
ระยะเวลาตามอายุสัญญา

ลักษณะของการเป็น
เจ้าของร่วม

ค่าตอบแทน
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1. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
2. บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด ("SCG Mat")
ข้อตกลงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
1. บริษัทเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญา โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันดำาเนินการเปลี่ยนแปลง
ทางทะเบียนเพื่อให้แสดงถึงความเป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. เมื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้ว บริษัทมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกับ SCG Mat ทุกประการ
โดยมีสทิ ธิใช้ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญานี้ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า (1) GEOLUXE (2) Pyrolithic และ (3) GeoMimicry เกี่ยวกับสินค้าหินสังเคราะห์ตามที่
ระบุในบันทึกข้อตกลง
3. บริษทั มีสทิ ธิรอ้ งขอให้ SCG Mat กำาหนดขอบเขตการอนุญาตให้บคุ คลภายนอกใช้ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือ
ขายเครือ่ งจักรทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ ทางปัญญาได้รวมถึงกำาหนดอาณาเขตการอนุญาต ระยะเวลาการอนุญาต
หรือการกำาหนดราคาขายสินค้า และจะแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้สอดคล้อง
กับสัดส่วนการลงทุนตามทีจ่ ะตกลงกัน
4. บริษทั และ SCG Mat เป็นเจ้าของร่วมในทรัพย์สนิ ทางปัญญาในส่วนทีไ่ ด้พฒั นาต่อยอดขึน้ ใหม่รว่ มกัน แต่ใน
กรณีท่ี (1) คูส่ ญั ญาฝ่ายหนึง่ จ้างคูส่ ญั ญาอีกฝ่ายหนึง่ ให้ดาำ เนินการวิจยั และพัฒนาต่อยอด หรือ (2) คูส่ ญั ญาฝ่าย
หนึง่ ฝ่ายใดแต่เพียงฝ่ายเดียวทำาการวิจยั และพัฒนาต่อยอดทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือจ้างบุคคลหรือจ้างบุคคล
ภายนอกให้ดาำ เนินการ ให้ฝา่ ยทีท่ าำ การวิจยั และพัฒนาหรือฝ่ายผูว้ า่ จ้างนัน้ เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ในส่วนนัน้ ทัง้ นี้ ในกรณีตามข้อ (2) คูส่ ญั ญาอีกฝ่ายย่อมมีสทิ ธิในการเสนอขออนุญาตใช้ประโยชน์ในผลงานวิจยั
ส่วนทีไ่ ด้พฒั นาต่อยอด รวมถึงสูตรผลิตภัณฑ์ และองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง หรือเสนอซือ้ เครือ่ งจักรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็นรายแรก (First Right of Refusal) ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในบันทึกข้อตกลง
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง

สัญญาโอนเครื่องหมายการค้าของ GEOLUXE
บริษทั เป็นคูส่ ญั ญาทีไ่ ด้สทิ ธิในการรับโอนเครือ่ งหมายการค้าซึง่ ได้ยน่ื ขอจดทะเบียนไว้ตอ่ กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ จำานวน 3 เครือ่ งหมายการค้า ได้แก่ (1) GEOLUXE (2) Pyrolithic และ (3) GeoMimicry สำาหรับสินค้าหินสังเคราะห์ตาม
ที่ระบุในสัญญา และได้รับโอนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้ย่นื ขอจดทะเบียนไว้ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศ ได้แก่
(1) เครือ่ งหมายการค้า GEOLUXE จำานวน 16 เครือ่ งหมาย (2) เครือ่ งหมายการค้า Pyrolithic จำานวน 12 เครือ่ งหมาย และ
(3) เครือ่ งหมายการค้า GeoMimicry จำานวน 13 เครือ่ งหมาย สำาหรับสินค้าหินสังเคราะห์ตามทีร่ ะบุในสัญญา
คู่สัญญา
ระยะเวลาตามอายุสัญญา

ลักษณะของการเป็น
เจ้าของร่วม

ค่าตอบแทน

1. บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด (“CCCL”)
2. บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
1. CCCL โอนเครื่องหมายการค้าให้บริษัท โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันดำาเนินการเปลี่ยนแปลงทาง
ทะเบียนเพือ่ เปลีย่ นแปลงความเป็นเจ้าของเครือ่ งหมายการค้าทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้ นี้ บริษทั
จะชำาระค่าตอบแทนการโอนเครื่องหมายการค้าให้แก่ CCCL ตามที่ระบุในสัญญา
2. เมื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้ว บริษัทมีสิทธิในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมีสิทธิใช้
เครื่องหมายการค้าในการประกอบธุรกิจของตนเองได้ตลอดไป และ CCCL สิ้นสุดจากการเป็นเจ้าของ
และไม่มีสิทธิใด ๆ ในเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง

4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย
1) เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วธิ รี าคาทุน ซึง่ เป็นการลงทุนในกิจการทีบ่ ริษทั ถือหุน้ มากกว่า
ร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงทัง้ หมด และบริษทั มีอาำ นาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนใน บริษทั ย่อยจะบันทึกเป็น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนและรายละเอียดบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อบริษัทย่อย

ประเภทกิจการ

ดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและ
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำากัด จัดจำาหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและ
บุผนังตรา SOSUCO

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ทุนจดทะเบียน
และชำาระแล้ว

มูลค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน

100

800 ล้านบาท

800 ล้านบาท

2) นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็นส่วนสนับสนุนกิจการบริษัท อันจะทำาให้
บริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำาไรเพิ่มมากขึ้น หรือธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุน
การดำาเนินธุรกิจหลักของบริษทั ให้มคี วามครบวงจรมากขึน้ หรือเป็นธุรกิจซึง่ อยูใ่ นอุตสาหกรรมทีม่ แี นวโน้มการเจริญเติบโตและ
จะคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำาคัญ
5. งานที่ยังไม่ส่งมอบ
ไม่มี
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
100%

บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด *
90.39%

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
100%

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำากัด

หมายเหตุ : * ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด มีสัดส่วนการถือหุ้น 89.99%

1.3.2 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
บริษทั มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำาหน่ายกระเบือ้ งเซรามิกทีเ่ กือ้ หนุนการดำาเนินงานของบริษทั และสร้างโอกาส
และผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท โดยบริษัทได้มีการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำากัด
(SSC)

ลักษณะธุรกิจ

การผลิตและจำาหน่าย
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง

ทุนจดทะเบียน
และชำาระแล้ว

สัดส่วนการถือหุ้น
โดยบริษัท (ร้อยละ)

มูลค่า เงินลงทุน
ตามราคาทุน

800 ล้านบาท

100

800 ล้านบาท

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด (“CCCL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอสซีจี โดยบริษัทเป็น
หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี โดยในอดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทมีการซื้อขายสินค้ากับกลุ่ม
เอสซีจหี ลายรายการ โดยรายการทัง้ หมดเป็นการซือ้ ขายตามปกติทเี่ ป็นข้อตกลงทางการค้าซึง่ มีเงือ่ นไขการค้าเป็นการทัว่ ไปใน
ลักษณะเดียวกับทีว่ ญิ ญูชนจะพึงกระทำากับคูส่ ญั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพล
ในการที่ตนมีสถานะเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ดี ในการเข้าทำารายการกับกลุ่มเอสซีจี ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งของบริษทั นัน้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามนโยบายการเข้าทำารายการระหว่างกันของบริษทั ตามรายละเอียดทีเ่ ปิดเผยใน
หัวข้อ 9 รายการระหว่างกัน
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มเอสซีจี
ซื้อสินค้าหรือได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ

ถือหุ้น

จ่ายเงินปันผล

บริษัท
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จ่ายค่าสินค้าหรือ
บริการที่สมเหตุสมผล

1.3.4 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ลำาดับ

รายชื่อ

จำานวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

1

บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด *

5,389,507,762

90.388

2

นายวงศ์วุฒิ

วุฑฒินันท์

108,608,848

1.821

3

กองมรดกนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

21,485,609

0.360

4

นายเกียรติ

ศรีจอมขวัญ

15,891,104

0.267

5

นายประสิทธิ์

พฤกษาพรพงศ์

13,416,616

0.225

6

นางสาวธนิดา

โอปนายิกุล

13,248,498

0.222

7

นายสุจินต์

หวั่งหลี

12,831,623

0.215

8

นายสุรพงษ์

เล็กศรีสมพงษ์

12,000,000

0.201

9

นางสาวสุกัญญา

โอปนายิกุล

10,710,454

0.180

10

นายชลิต

โอปนายิกุล

10,293,041

0.173

หมายเหตุ * เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำานวนหุ้น 5,366,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.99

ผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders กรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์
ประกอบด้วย
จำานวนราย

จำานวนหุ้น

ร้อยละของทุนชำาระแล้ว
(เฉพาะหุ้นสามัญ)

1

108,608,848

1.821

1

108,608,848

1.821

2

19,783,199

0.332

2.1 นางสาววรัญญู โอปนายิกุล

1

8,192,330

0.138

2.2 นางศุลี โอปนายิกุล (มารดา)

1

11,590,869

0.194

1

11,331

0.000

3.1 นางอรนุช มลิชัย (ภริยา)

1

11,331

0.000

4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

1

27

0.000

5

128,403,405

2.153

ชื่อ นามสกุล

1. นางนันทสิริ อัสสกุล
1.1 นายวงศ์วุฒิ วุฑฒินันท์ (บิดา)
2. นางสาววรัญญู โอปนายิกุล

3. นายนำาพล มลิชัย

รวม
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1.4 ทุนจดทะเบียน

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำานวน 5,962,621,233 บาท และมีทุนชำาระแล้ว 5,962,621,233 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน
5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี1.5 ทุนจดทะเบียนการออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

1.6 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษทั มีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลัง
จากหักสำารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสด แผนการ
ลงทุน เงือ่ นไขและข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ ทีบ่ ริษทั ผูกพันอยูร่ วมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกำาไรสำาหรับปีจาำ นวน 420 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.029 บาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 ของกำาไร
สำาหรับปีตามงบการเงินรวมหลังหักจากสำารองตามกฎหมาย
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี 2563 2562 และ 2561
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1. กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)

420

168

10

2. กำาไรสะสม (ล้านบาท)

1,306

984

890

3. จำานวนหุ้น (หุ้น)

5,962,621,233

4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

-

0.012

-

- เงินปันผลประจำาปี (บาท/หุ้น)

0.029

-

งดจ่าย

5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)

173

72

งดจ่าย

6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำาไรสุทธิของ
งบการเงินหลังจากหักสำารองตามกฎหมาย (ร้อยละ)

44

44

งดจ่าย

7. ทุนสำารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)

28

7

6
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงของบริบททั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ซึ่งบางประเด็นเป็นความเสี่ยงที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามที่บริษัทคาดหวังไว้ บริษัทจึงมีแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยนำาระบบบริหารจัดการ
มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดการกับความเสีย่ ง และเพือ่ แสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว ผู้บริหารจึงได้กำาหนดเป็น
นโยบายการบริหารงานอย่างยั่งยืน แล้วสื่อสารให้พนักงานใน
บริษัทตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต่อการดำาเนิน
ธุรกิจขององค์กรรับทราบ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ได้แก่ นโยบายข้อที่ 5 ว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อกำาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร
และการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด และข้อที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง
ความมุ่งมั่นป้องกันความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพ พลังงาน
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความต่อเนื่อง
ของการดำาเนินธุรกิจ เพื่อดูแลภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือใน
สินค้าและบริการ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
จากความมุง่ มัน่ ทีก่ ล่าวไว้ตามนโยบาย บริษทั ได้ดาำ เนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 22301:2012 สำาหรับการผลิตกระเบือ้ งเซรามิก ปูพน้ื และ
บุผนังทีโ่ รงงานหนองแค 1 และโรงงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
รวมถึงธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมหนองแคทีบ่ ริษทั ดูแลอยู่
ไม่เพียงแต่แนวทางบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับ
สากลทีไ่ ด้รบั การรับรอง บริษทั ยังดำาเนินการตามนโยบายและ
แนวทางของเอสซีจี ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงตามปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องต่อการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงกำาหนดแนวทาง
จัดการกับความเสีย่ งโดยผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละปัจจัยความเสีย่ ง
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจ
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
มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำาคัญในการตัดสินใจ
ลงทุนซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
กรอบการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ได้พฒั นากรอบการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
(Enterprise Risk Management Framework) ให้ทนั สมัยและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหาร
ความเสี่ยงของเอสซีจี มีการอบรม สื่อสารให้พนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและนำาไปปฏิบัติ เพื่อนำาไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Culture) อีกทัง้ มีการกำาหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้ชัดเจนเพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ ย งเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และนำ า เสนอผล
การบริหารความเสีย่ งในรูปแบบ Risk Dashboard แสดงความ
เสี่ยงสูง/ปานกลาง/ต่ำา พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะจัดการ
ความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั
คณะจัดการความเสี่ยง
บริษัทมีคณะจัดการความเสี่ยงทำาหน้าที่กำากับดูแลให้
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำาหนดโครงสร้าง
กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ
บริษัท รวมทั้งกำาหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และที่สำาคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยง
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness
Culture) คณะจัดการความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความ
เสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ประจำา ทุ ก ไตรมาส
บริษัทมีคณะทำางานบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นผู้นำา
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตามแนวโน้มสถานการณ์สำาคัญ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินผลการวิเคราะห์
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ความเสี่ยง รวมถึงดำาเนินการหามาตรการลดความเสี่ยงที่
จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รในการบริ ห ารความเสี่ ย ง
(Risk Management Culture)
บริษทั ตระหนักดีวา่ วัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความ
เสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำาคัญต่อความสำาเร็จ บริษัทจึงได้
กำาหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร
ความเสี่ยงไว้ดังนี้
• รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยง
เป็นสิง่ สำาคัญ และผูบ้ ริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสีย่ ง
(Role Model)
• พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้าง
มูลค่าให้แก่บริษทั ได้ โดยกำาหนดให้มกี ารติดตามความคืบหน้า
และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
• สร้า งวิธีการนำาไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดย
กำาหนดให้มีคณะทำางานบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็น
ผูด้ แู ลงานบริหารความเสีย่ ง มีการใช้ภาษาความเสีย่ งทีต่ รงกัน
(Common Language) มีการกำาหนดระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ (Risk Appetite) และมีระบบการประเมินความเสีย่ ง
ในรูปแบบเดียวกัน
• กำ า หนดบทบาท หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (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
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
เอสซีจี (SCG Risk Universe) ซึง่ ครอบคลุมทุกความเสีย่ งทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อ
การทำาความเข้าใจและนำาไปปฏิบตั ิ ซึง่ แบ่งความเสีย่ งออกเป็น
8 ประเภท ได้แก่

ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียงและทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ความเสี่ยงด้าน
เหตุการณ์รุนแรง

ความเสี่ยงด้าน
ต้นทุนการผลิต

ความเสี่ยงด้าน
การดำาเนินงาน

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน

ความเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ

3. การกำาหนด
มาตรการจัดการ
และแก้ไข

4. การรายงานและ
เฝ้าติดตาม

วิธีการประเมินความเสี่ยง
1. การระบุ
ความเสี่ยง และ
โอกาสในการ
ดำาเนินธุรกิจ
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2. การประเมิน
ความเสี่ยง
และโอกาส

1) การระบุความเสี่ยง / โอกาสในการดำาเนินธุรกิจ
โดยการประเมิ น สถานการณ์ ใ นอนาคตจากตั ว ชี้ วั ด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
2) การประเมินความเสี่ยง / โอกาส
โดยกำาหนดวิธีการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร (Common Risk Metrics) : ซึ่งเจ้าของความเสี่ยง (Risk
Owners) ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยง เช่น การทำาแผนที่
ความเสี่ยง (Risk Map) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario
Analysis) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)
และการเปรียบเทียบวัด (Benchmarking) รวมถึงการบริหาร
จัดการภาวะวิกฤตโดยระบุกระบวนการที่สำาคัญ (Critical
Process) เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลำาดับความสำาคัญเพื่อพิจารณาวิธีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งว่าต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วนหรืออยูใ่ นขัน้ ติดตาม
เฝ้าระวัง
3) การกำาหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข
ในกรณีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) มีระดับ
เกินเกณฑ์เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) จะต้องกำาหนด
มาตรการจัดการและแก้ไข ส่วนในกรณีความเสี่ยงจากภาวะ
วิกฤต ต้องจัดทำาแผนตอบโต้สถานการณ์ฉกุ เฉิน (Emergency
Response Plan) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Plan) สำาหรับกรณีที่เป็นโอกาส ต้องกำาหนดการ
จัดทำาแผนเพื่อทำาให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นจริง
4) การรายงานและเฝ้าติดตาม
การรายงานต่อคณะจัดการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ ระดับ
กลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี ตามลำาดับ
ความเสีย่ งหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสีย่ งของบริษทั
มีดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงานอย่างยิ่ง ได้เน้นการสร้างจิตสำานึกด้าน
ความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ตลอดจนมีความมุง่ มัน่ ในการที่
จะลดการบาดเจ็บจากการทำางาน โดยมีการชี้บ่งและประเมิน
ความเสีย่ งในทุกกิจกรรมเพือ่ หามาตรการควบคุมและใช้ระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG
Safety Framework) เป็นแนวปฏิบัติมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานมี
ระบบการจัดการและเกิดพัฒนาการอย่างต่อเนือ่ ง มีการตรวจ
ประเมินประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety
Performance Assessment Program : SPAP) พร้อมทั้ง

ประกาศใช้กฎพิทกั ษ์ชวี ติ (Life Saving Rules) ซึง่ เป็นกฎความ
ปลอดภัยที่ละเลยไม่ได้ มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้นำาและ
เป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัย ตลอดจนการสังเกตการ
ทำางานเพื่อความปลอดภัย (Safety Observation) เพื่อสร้าง
พฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำางานที่มีความปลอดภัยทั่วทั้ง
องค์กร บริษทั ยึดถือแนวปฏิบตั ดิ า้ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
เอสซีจี มาใช้เป็นกรอบการดำาเนินงานที่ควบคุมดูแลและส่ง
เสริมให้การดำาเนินธุรกิจไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและการ
ใช้ทรัพยากรของโลก รวมทั้งตรวจประเมินประสิทธิผลการ
ดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance
Assessment Program, EPAP) เพื่อยกระดับการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่าระดับสากล
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบภายนอก
และภายใน เช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริตคอร์รปั ชัน
จรรยาบรรณบริ ษั ท และแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ชื่ อเสียงและ
ภาระผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยกฎหมาย นโยบายรัฐบาล
นั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทมีคณะกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายและคณะทำางานย่อยในด้านต่างๆ เพื่อ
ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการออก
กฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อ
การป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง บริษัทได้พัฒนากรอบ
การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Framework)
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดการกำากับดูแลและบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติตลอดจนถึงกระบวนการ
ติดตามตามบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมที่ดี
3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา
• บริษัทมีกลยุทธ์การรักษาและดูแลแบรนด์ (Brand
Protection) ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำาระบบการสื่อสาร
ภายในและภายนอก ทัง้ ในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต
เพือ่ ให้ทกุ คนเข้าใจและปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน และมุง่ เน้น
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึงความเสีย่ ง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร
• กลยุทธ์ทส่ี าำ คัญอีกประการหนึง่ คือ กลยุทธ์การสร้าง
แบรนด์ (Brand Building) เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์และ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งและความชัดเจนในการจดจำาแบรนด์ของผูบ้ ริโภค
25

• บริษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate
Technology Office ของเอสซีจีในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาทั้งหมด เพื่อป้องกันการละเมิดและการถูกละเมิด
4. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์มีโอกาสเกิดขึ้น
และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อปุ ทานและ
การดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ บริ ษั ท ให้ ค วามสำ า คั ญ กั บ การเตรี ย ม
ความพร้อมเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมี
การแพร่ระบาด COVID-19 ได้มีการจัดทำามาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาด COVID-19 และ มาตรการ New Normal โดย
มีการติดตามและเฝ้าระวังจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้จากภาค
รัฐและองค์กรต่าง ๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business
Continuity Management (BCM) ของเอสซีจี และ BCM ของ
กลุ่มธุรกิจทำาหน้าที่ในการติดตามและประมวลผล สื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยัง
พนักงานและบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ และมี
การซั ก ซ้ อ มแผนตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และ
ทำาการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง ตามแผนความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP)
5. ความเสี่ยงด้านปัจจัยการผลิต
ความเสี่ยงปัจจัยด้านวัตถุดิบ บริษัทได้บริหารจัดการ
วัตถุดบิ รายตัวจากประเทศทีม่ ผี ลกระทบเรือ่ ง COVID-19 ดังนี้
ระดับ On Hand Inventory ตารางการขนส่งภายในประเทศ
ตาราง Booking สายเรือ Update ข้อมูลกับทาง Suppliers
เพื่อรับทราบสถานการณ์ และหาแหล่งวัตถุดิบสำารองทดแทน
ไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงสูตรการผลิตให้เหมาะสมกับแหล่ง
วัตถุดบิ อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ
ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงหลักในกระบวนการผลิต มีแนวโน้มสูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำาและดำาเนินการตามแผนงานเพื่อลด
การใช้พลังงานอย่างต่อเนือ่ งอีกทัง้ ศึกษาโอกาสและดำาเนินการ
ในการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบด้านต้นทุนจาก
ราคาพลังงาน รวมถึงเตรียมความพร้อมจัดหาแหล่งน้าำ สำารอง
เพื่อใช้ในสถานการณ์ภัยแล้งให้เพียงพอต่อการผลิต
6. ความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน
บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงสำาหรับกระบวนการ
ต่างๆ ในการดำาเนินงาน และใช้เครื่องมือในการปรับปรุง
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งานเข้ามาช่วยในการบริหารการผลิต เพื่อป้องกันและลด
ความเสี่ยงในกระบวนการ อาทิ ความเสี่ยงจากการหยุด
ชะงักของเครื่องจักรบริษัทให้ความสำาคัญโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของพนักงานในการดูแลเครื่องจักรด้วยตนเอง มีการ
ซ่อมบำารุงอย่างเป็นระบบ มีการจัดอบรมทักษะต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานอย่างสม่าำ เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ในการที่จะ
ลดของเสี ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากบริ ษั ท ได้ เ ริ่ ม
เครื่องมือในการบริหารงานที่เรียกว่า Integrated Business
Excellence (IBE) มาใช้เป็นหลักการและวัฒนธรรมในการ
ทำางานของพนักงานในบริษัท เพื่อปรับปรุงผลการดำาเนินงาน
อีกทั้งบริษัท มีการดำ า เนินการตามแผนความต่อ เนื่อ งทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และมีการทบทวน
แผน BCP เป็นประจำา ซึ่งจะทำาให้สามารถกลับมาดำาเนินการ
ตามปกติได้อย่างรวดเร็ว
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
มีความสามารถในการชำาระหนีไ้ ด้ รวมทัง้ บริษทั ได้ทาำ ประกันภัย
สินเชือ่ ทางการค้า ดังนัน้ บริษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหาย
จากการเก็บหนี้เหล่านี้
8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
บริษทั เป็นผูผ้ ลิตกระเบือ้ งเซรามิกปูพนื้ และบุผนัง มีฐาน
การผลิตฯและกลุม่ ลูกค้าหลักอยูใ่ นประเทศไทย ซึง่ ประสบกับ
สถานการณ์การชะลอตัวของกำาลังซือ้ ในประเทศ ประกอบกับ
การแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากกระเบื้องนำาเข้าทั้งจากต่าง
ประเทศและยังเกิดภัยพิบตั กิ ารแพร่ระบาด COVID-19 ซึง่ เกิด
การระบาดสูงขึน้ ในหลายประเทศ และเกิดการระบาดรอบสอง
(Wave 2) ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น
เมียนมา ซึ่งเริ่มกระทบการส่งออกและอาจนำามาสู่การระบาด
รอบ 2 ในประเทศด้วยและมีการ Lockdown
บริษทั ตระหนักในปัจจัยเสีย่ งดังกล่าวและให้ความสำาคัญ
กับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

• เร่งผลักดันการขายสินค้าในพืน้ ทีท่ สี่ ว่ นแบ่งการตลาด
ยังต่ำาและผลักดันการขายส่งออกไปที่สปป.ลาวและกัมพูชา
เพื่อชดเชยปริมาณขายท่ีชะลอตัวลงในตลาดส่งออกหลัก เช่น
เมียนมาและญีป่ นุ่ รวมถึงการนำาเสนอสินค้า OEM อย่างต่อเนือ่ ง
ให้ลูกค้าพันธมิตรในฟิลิปปินส์และเร่งผลักดันการขายสินค้า
นำาเข้า เข้ากลุ่ม Dealers ที่ขายสินค้านำาเข้าเป็นจำานวนมาก
• ผลักดันการขายสินค้าเข้า Modern Trade ที่ยังมี
ส่วนแบ่งในร้านต่าำ เช่น ร้านไทวัสดุ และดูโฮม เร่งหาข้อมูล
และเข้าเสนอขายกับงานโครงการภาครัฐ ร่วมกับพันธมิตร
• มุง่ พัฒนา ออกแบบ สินค้าใหม่ให้หลากหลายมากขึน้
ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุม่ เสริมด้วยบริการใหม่ ๆ ทีต่ อบสนอง
ความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

มือและยินดีดาำ เนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
จากวิ สั ย ทั ศ น์ ของบริษัทที่ให้ความสำ า คัญยิ่งต่ อ การ ข้อกำาหนดอื่น ๆ และป้องกันความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหาร
ดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดูแลผู้มีส่วน จัดการ
ได้เสียต่อการดำาเนินธุรกิจ และพร้อมเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริษทั
จึงนำามาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ พลังงาน 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความ คุณค่าของธุรกิจ
ต่อเนือ่ งทางธุรกิจ รวมถึงแนวคิดต่างๆ เช่น Corporate Social 3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
Responsibility (CSR), Green Industry เป็นต้น มาใช้เป็นเครือ่ ง
ลักษณะห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ที่
มือที่ช่วยให้ธุรกิจดำาเนินไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้โดยผู้บริหาร แสดงถึงความสัมพันธ์ ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ าำ คัญ ในกิจกรรม
กำาหนดนโยบายการบริหารงานอย่างยั่งยืนรวมถึงนโยบาย ซึง่ เกีย่ วข้องกับการดำาเนินธุรกิจตัง้ แต่ตน้ น้าำ จนถึงปลายน้าำ โดย
อื่น ๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ในองค์กรผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สะท้อนให้เห็นว่าบริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างคุณค่าให้แก่สนิ ค้าและ
ต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กรรับทราบ เพื่อความชัดเจนใน บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และมี
การดำาเนินการ ผู้บริหารได้กาำ หนดพันธกิจและสื่อสารให้ผู้รับ การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ผิดชอบงานทราบเพื่อจัดทำาเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายของ
บริษัทพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการภายใน
องค์กรสำาหรับดำาเนินการอีกด้วย ซึ่งมีเนื้อหาโดยรวมดังนี้ องค์กรที่มีความเป็นเลิศแล้ว การจัดการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษทั จะดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน กับบริษัทโดยตรง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย(Stakeholder)
และคู่ธุรกิจเป็นสิ่งสำาคัญ พัฒนาพนักงานและประสิทธิภาพ ก็ มี ค วามสำ า คั ญ เช่ น กั น จากการวิ เ คราะห์ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
การทำางานในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุน (Stakeholder Analysis) พบว่ามี 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
ทรัพยากรที่จำาเป็นต่อแผนการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อให้ พนักงาน ผู้จัดจำาหน่ายผู้ขายสินค้าหรือวัตถุดิบ (Supplier)
ผลการดำาเนินการได้ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ บริษทั ให้ความร่วม คู่ธุรกิจ ชุมชน ภาครัฐ ตามแผนผังผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง
่ ยืน

Input

PROCESS
พนักงาน

ผู้ขาย
วัตถุดิบ พลังงาน

Output

การปฏิบัติ

การบริหารปัจจัย
การผลิตหรือ
โลจิสติกส์ขาเข้า

ผู้ถือหุ้น

คู่ธุรกิจ

กระบวนการ
CERAMIC

เจ้าหนี้

การกระจายสินค้า
หรือโลจิสติกส์
ขาออก
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คู่แข่ง

ลูกค้า

หน่วยงาน
ราชการ

แผนผังผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
(Stakeholder Analysis)

ภาคประชาสังคม
นักวิชาการ

ชุมชน

ผู้จัดจำาหน่าย
/คู่ค้า

สื่อมวลชน

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำาเนินธุรกิจ โดย
ยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้กำากับดูแลให้มีการดำาเนินการตามที่กฎหมายกำาหนด และตามที่ได้กำาหนดไว้เป็นแนวทาง ในหลักบรรษัทภิบาล
แนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน จรรยาบรรณบริษทั และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงดูแลให้มน่ั ใจได้วา่ สิทธิดงั กล่าวได้รับ
ความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
จากบริบทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำานโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement
Policy) ของเอสซีจี ปี 2560 มาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำาเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งคำานึงถึงผลกระทบต่อของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นไป
อย่างเป็นธรรม เหมาะสมและครบถ้วน
ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้
กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ
และความคาดหวัง

การดำาเนินการ

1. ผู้ถือหุ้น

- เป็นองค์กรที่มีบรรษัทภิบาล
โปร่งใส มีจรรยาบรรณ
ในการทำาธุรกิจ
- มีผลกำาไรจากการทำาธุรกิจและ
เติบโตอย่างยั่งยืน
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

- ดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์
บริษัท
- พนักงานประเมิน Ethics e-Testing
- มีระบบและการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น
(Business Ethics Standard Awards)

2. พนักงาน

สิทธิมนุษยชน

- การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย
- การปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณเอสซีจี
- เรื่องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
- การปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
- ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสญั ญาทีม่ พี นั ธกรณีจะต้อง
ปฏิบัติตาม
- การใช้ ร ะบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework)
- การใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (SCG Life Saving Rule)
- ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ISO 45001
- ได้ รั บ การรั บ รองระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ISO 14001
- การปฎิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณของเอสซีจี
รวมทัง้ กฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อตกลง
ในระดับสากล
- ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน
- จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้
ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจโดยยึดถือหลักความเป็นธรรม
สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท

ความปลอดภัยสุขอนามัย
และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทน

แนวทางการมีส่วนร่วม
/การสื่อสาร

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอ
วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิ
ที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวม
ถึงสิทธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอแนะข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
ผ่านกรรมการอิสระ
- การ Survey / แบบสอบถามประจำาปี
- การเข้ า ไปสื่ อ สารและรั บ ข้ อ มู ล ที่ พื้ น ที่
ปฏิบัติงานโดย HR

- รณรงค์ สือ่ สารกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ให้พนักงานรับทราบ
- ปลูกฝังจิตสำานึกความปลอดภัยให้พนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
แนวทางที่กำาหนด
- ประชุมร่วมกันโดยคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน (คปอ.)
คณะทำางานการบุคคล
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กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ
และความคาดหวัง

สวัสดิการ

การดูแลพนักงานในระยะยาว
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ

3. ลูกค้า

- สินค้าและบริการที่ตอบสนอง
ความต้องการทีแ่ ท้จริงของลูกค้า
ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็น
ธรรม
- สินค้าจะต้องมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- นวัตกรรมใหม่ๆ
4. คู่ค้าและคู่ธุรกิจ - ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้า
และสัญญาที่กำาหนด และคำามั่น
ที่ให้ไว้กับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขัน
ทางการค้ า ที่ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส
มีจรรยาบรรณ
- สภาพแวดล้ อ มและความ
ปลอดภัยในการทำางาน
- ส่งเสริมการพัฒนาขีดความ
สามารถและพั ฒ นาความรู้ท้ัง
ในงานและนอกงานของคูธ่ รุ กิจ
5. เจ้าหนี้
- ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข
ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- การชำาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
การดูแลหลักทรัพย์คาำ้ ประกัน
6. ชุมชน
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การดำาเนินการ

- การจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม
- สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบ สวัสดิการ
ด้านสุขภาพ
- สวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือ พนักงานในกรณีต่าง ๆ
เช่น การประกันอุบัติเหตุ เงินกู้ เงินทดแทน
- เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
- การจัดตั้งชมรมต่าง ๆ
- มีการเตรียมความพร้อมให้พนักงานในด้านความรู้
ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านเทคนิค และด้าน
ความเป็นผู้นำา รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่ปัจจุบันผ่านการ
เรียนในห้องเรียน (Classroom Training) การเรียนรู้
จากประสบการณ์และการลงมือทำา (Action Learning)
การเรียนรู้จากบุคคลอื่น (Coaching & Consulting)
การเริ่มใช้วิธีการเรียนรู้ผ่าน e-Learning
- สินค้าได้รบั การรับรองมาตรฐาน มอก. และ มาตรฐาน
อื่น ๆ จากต่างประเทศ
- ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบบริหารและการจัดการ
ต่างๆ เช่น ISO 9001, 14001, 50001 เป็นต้น
- ได้รับฉลาก Carbon
- การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
เป็นประจำาทุกปี
- มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- มีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจ และดำาเนินการตาม
จรรยาบรรณ คู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of
Conduct) และ Procedure การจัดซื้อจัดจ้าง
- ได้รบั การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ISO 45001
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น
(Business Ethics Standard Awards)

- ดำาเนินการตามจรรยาบรรณเอสซีจี (SCG Code of
Conduct)
- ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น
(Business Ethics Standard Awards)
- ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของ
บริษัท
- ไม่ก่อเกิดมลภาวะจากการ - ได้รับรางวัล CSR-DIW
ทำาธุรกิจ
- มีหน่วยงานชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ เพื่อร่วมกิจกรรม
- ชุ ม ชนรอบโรงงานได้ รั บ และรับข้อแนะนำาต่าง ๆ จากชุมชน
การพัฒนา
- ปฏิบัติตามกฎหมาย

แนวทางการมีส่วนร่วม
/การสื่อสาร

มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทำ า งานสวั ส ดิ ก ารเพื่ อ
ทบทวน การจัดสวัสดิการอย่างสม่ำาเสมอ
สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะทำางานการบุคคล
คณะทำางานสวัสดิการ
แผนการพัฒนาประจำา

จัดให้มหี น่วยงานบริการลูกค้าสัมพันธ์เพือ่ ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวม
ถึงการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา
การบริการหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียน
เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน

- การทำาสัญญา
- การประชุมคู่ธุรกิจ
- การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ

ร่วมกับเอสซีจีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การนำาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในด้าน
ต่างๆ เช่น โครงการ ปันโอกาสวาดอนาคต
โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ โครงการ
ส่งเสริมความรู้เปิดโลกกว้าง
- การพานักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไป
ทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ
และความคาดหวัง

7. หน่วยงานราชการ - ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
- การให้ความร่วมมือกับหน่วย
งานราชการ ทัง้ ทางด้านวิชาการ
และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
- รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
หรือข้อร้องเรียน จากหน่วยงาน
ราชการ
8. สื่อมวลชน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผยโปร่งใส
9. คู่แข่ง
ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม
และสุจริตตามกรอบของกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า

10. ภาค
ประชาสังคม
นักวิชาการ
ผู้นำาความคิด
(NGO)

- ตระหนักถึงความสำาคัญของ
มุมมอง ความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะที่มาจากภาคประชา
สังคม
- สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้
แก่สังคม
- มีการเปิดเผยข้อมูลการดำาเนิน
ธุรกิจทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้

การดำาเนินการ

แนวทางการมีส่วนร่วม
/การสื่อสาร

- มีหน่วยงานชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ดูแลรับผิดชอบ การเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงรับฟังข้อแนะนำา
การพิจารณาความสอดคล้องและการดำาเนินการตาม ต่าง ๆ กับทางหน่วยงานราชการโดยหน่วยงาน
กฎหมาย ร่วมกิจกรรมและรับข้อแนะนำาต่าง ๆ จากชุมชน ชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์
- นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

การสื่อสารผ่านผู้รับผิดชอบ ในแต่ละประเภทของข้อมูล
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม
- ไม่กระทำาการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคู่แข่ง
- ไม่ทาำ ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี
- มีกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง
มีการเสวนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่าง
- มีกิจกรรม Open House ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชม กิจกรรม
การดำาเนินงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
- มุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ชุมชน
รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัท เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำาเนิน
ธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษทั โทรศัพท์:
0-2586-5474 อีเมล: cotto_ir@scg.com ซึง่ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รบั การรวบรวมกลัน่ กรอง เพือ่ รายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
และคณะกรรมการบริษทั ตามลำาดับต่อไป บริษทั ได้เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความ
คิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำาทีไ่ ม่ถกู ต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ภายในอินทราเน็ตสำาหรับพนักงานและ
เว็บไซต์ www.scgceramics.com สำาหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพือ่ ดำาเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้ พนักงานหรือผูม้ สี ว่ น
ได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางทีก่ าำ หนด โดยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าทีจ่ าำ เป็น บริษทั มีมาตรการ
ในการคุม้ ครองผูใ้ ห้เบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน โดยการดำาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผูร้ อ้ งเรียนหรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องขอให้บริษทั กำาหนดมาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมก็ได้หรือบริษทั อาจกำาหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียน
ไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องผ่านการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสำาเร็จโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วนทั้งธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับบริษัท ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา องค์กรธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันทางสังคมและชุมชน เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
บริษัทอ้างอิงแนวทางการดำาเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาลทีด่ เี พือ่ ให้เกิดการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรมโดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเพือ่ ประโยชน์
ร่วมกันอย่างยั่งยืน
บรรษัทภิบาล
เศรษฐกิจ
กำากับดูแลการบริหารธุรกิจให้มคี วามโปร่งใส เป็นธรรม และ
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
มุ่ ง มั่ น ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มและ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ การใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรักษาสมดุลระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน
• พลังงานและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
• การบริหารจัดการน้ำา
• การจัดการของเสีย
• ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Society

•
•
•
•
•

สังคม
ดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่งที่บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจ
การลงทุนเพื่อชุมชนและการบริจาค
การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาความรู้
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทได้ดำาเนินการรวบรวมและประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่
เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท โดยเทียบประเด็นที่อุตสาหกรรมเดียวกันให้ความสำาคัญ ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกให้ความสำาคัญ ประเด็นทีน่ านาชาติให้ความสำาคัญในบริบทของความยัง่ ยืนและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ของโลก ประกอบกับการนำาแนวทางการดำาเนินกลยุทธ์และปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตที่อาจส่ง
ผลกระทบหรือเป็นโอกาสในการดำาเนินธุรกิจมาประกอบการประเมินความสำาคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ประเด็นที่สำ�คัญ

คำ�อธิบ�ย

หัวข้อในร�ยง�น

การจัดการพลังงานและ
การบริหารก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คณุ ค่าของเอสซีจี เพือ่ พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
ลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ รวมถึงการบริหารจัดการความเสีย่ งและโอกาส
ในการดำาเนินธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ โมเดลธุรกิจ และกระบวนการผลิต การจัดการสินค้าที่เป็นมิตร
ทั้งที่มีอยู่เดิมและพัฒนาขึ้นใหม่ โดยคำานึงทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อ กับสิ่งแวดล้อม
ตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริโภคทีใ่ ห้ความสำาคัญ
กับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การจัดการทรัพยากรน้าำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำาเชิงบูรณาการ ครอบคลุมทั้ง การบริหารจัดการน้าำ
ความเสี่ยงเชิงกายภาพความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้าน
การรับรู้ทางสังคม และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ข้อกำาหนด

การจัดการทรัพยากร และ
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการใช้ทรัพยากร และการใช้ การจัดการวัตถุดิบและของเสีย
ทรัพยากรหมุนเวียน
อุตสาหกรรม
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ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เป็นประเด็นทีท่ ว่ั โลกให้ความสนใจดังเห็นได้จากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
เพื่อรับมือกับปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็น
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ลูกค้า องค์กรอิสระ และหน่วยงานราชการให้ความสนใจ และด้วยกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมเซรามิกนั้น การใช้พลังงานสำาหรับการเผาเซรามิกถือเป็นปัจจัยสำาคัญในขั้นตอนของการผลิต ซึ่งบริษัทกำาหนด
เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 จากปีฐาน ภายในปี 2025 โดยให้ความสำาคัญและมีแนวทาง
การจัดการพลังงานและการบริหารก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1. ลดผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
3. เพิ่มขีดความสามารถการใช้พลังงานทดแทน
4. ปลูกฝังจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน
การดำาเนินงานปรับปรุงด้านพลังงานและจัดการก๊าซเรือนกระจก
1. เพิ่มความสามารถในการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งมีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์ บนหลังคา
รวม 4.7 เมกกะวัตต์ ซึ่งเทียบเป็นปริมาณการลดการปล่อย GHG ได้ 3,747 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)/ปี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการนำาลมร้อนที่เหลือทิ้งจากบริเวณหน้าเตาเผา (Chimney Stack) ที่ต้อง
ปล่อยออกสู่บรรยากาศ นำากลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) โดยผ่านกระบวนการ Air to Air Heat Exchanger เพื่อ
นำาลมร้อนที่สะอาดกลับมาใช้ในการอบไล่ความชื้นกระเบื้องที่เตาอบไล่ความชื้น ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานความร้อนจาก
การใช้ก๊าซธรรมชาติได้ 5,560 ล้าน บีทียู/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
การใช้พลังงานรวมในกระบวนการผลิต เท่ากับ 3.87 เพตะจูล โดยเมือ่ เทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิต คิดเป็น 5.74 กิกะจูลต่อตันสินค้า ลดลงร้อยละ 0.29 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมีสัดส่วนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ร้อยละ 98.37 และพลังงานทางเลือกจากชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ ร้อยละ 1.63
ด้านการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษทั จัดทำาฐานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวปฎิบตั ขิ องเอสซีจี
ครอบคลุมกระบวนการผลิตเซรามิกทั้ง 3 โรงงาน โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการดำาเนินงาน
กิจกรรม หรือเครื่องจักรที่ควบคุมโดยบริษัท
(GHG Emissions Scope 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการซื้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท
(GHG Emissions Scope 2)

• การใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
• การใช้น้ำามันดีเซลในการขนส่งทางรถบรรทุกในโรงงาน
• การใช้นาำ้ มันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำารองฉุกเฉินของบริษทั
• การใช้ก๊าซ LPG ในการขนส่งภายในโรงงาน
• การใช้วัตถุดิบที่มีคาร์บอนเนตเป็นองค์ประกอบ
• การใช้น้ำามันเบนซินในการขนส่ง ภายในโรงงาน

• การใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตภายนอก
• การใช้ลมร้อนจากแหล่งผลิตภายนอก

โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 0.25 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) เมือ่ เทียบประสิทธิภาพ
การผลิต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการผลิต เท่ากับ 242.95 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ต่อตันสินค้า
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.75 เมือ่ เทียบกับปี 2562 ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม เท่ากับ 132.49 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2e) ต่อตันสินค้า ลดลงร้อยละ 0.34 เมือ่ เทียบกับปี 2562
การจัดการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว ประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำาให้การใช้ทรัพยากรของจากธรรมชาติมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปด้วย บริษัทในฐานะผู้ผลิตที่ใช้ทรัพยากรเพื่อผลิตภัณฑ์วัสดุกรุผิวที่อยู่อาศัยได้มีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์เพือ่ เสนอความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะต้องผ่านมาตรฐานทีก่ าำ หนด เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมกระเบือ้ งเซรามิก มอก. 2508-2555 ISO13006 เครือ่ งหมาย CE และ มาตรฐานฉลากสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
การรับรองข้อมูลสินค้าสำาหรับผู้พัฒนาอาคารเขียว อาคาร LEED เพื่อรับประกันว่าผู้บริโภคได้รับสินค้าตรงตามข้อกำาหนดของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกล็อตการผลิต
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ บริษัทได้รับการรับรอง ได้แก่
1. ฉลาก SCG Green Choice
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้การรับรองฉลาก
สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG
Green Choice ซึ่งกำาหนดเกณฑ์การพิจารณา
อ้างอิงมาตรฐาน ISO 14021 : Environmental
Labels and Declarations Self-Declared
Environmental Claims ควบคู่กับการพิจารณา
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA) จากคณะทำางาน
พิจารณาด้านเทคนิค (Technical Team) ของเอสซีจี เป็นผู้ให้การรับรองสินค้าและบริการที่ได้ฉลาก SCG eco value เพื่อให้
เกิดความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
2. ฉลากลดคาร์บอน หรือ ฉลากลดโลกร้อน
จากความตระหนักด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทีท่ กุ ฝ่ายให้ความสนใจ
บริษทั มุง่ มัน่ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งการอนุรกั ษ์พลังงาน
ทำาให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เมือ่ วิเคราะห์ลงไปในระดับผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ภายใต้แบรนด์ COTTO CAMPANA SOSUCO สามารถผ่านข้อกำาหนดได้รบั รอง
ฉลากลดคาร์บอน หรือ ฉลากลดโลกร้อน จากสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย และองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึง่ เป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ การขนส่ง กระบวนการผลิต
การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้
การจัดการทรัพยากรน้ำา
ทรัพยากรน้ำามีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิต ทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งในปัจจุบันความแปรปรวน
ของปริมาณน้าำ ในธรรมชาติ อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ส่งผลต่อปริมาณน้าำ ฝนและน้าำ ท่า บริษทั ตระหนักถึง
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ความสำาคัญของการบริหารจัดการน้าำ โดยกำาหนดให้การจัดการน้าำ เป็นหนึง่ ในความเสีย่ งระดับธุรกิจ ทัง้ ในด้านปริมาณน้าำ ซึง่ จะมี
คณะทำางาน ทำางานบริหารความเสีย่ ง (Risk) และบริหารความต่อเนือ่ งธุรกิจ (BCM) เพือ่ จัดทำาแผนการบริหารความเสีย่ งกรณีหาก
เกิดอุทกภัยและในกรณีภยั แล้ง ซึง่ ภาวะภัยแล้งเป็นปัจจัยเสีย่ งทีบ่ ริษทั ได้ประเมินสถานการณ์และเตรียมการรับเหตุอย่างต่อเนือ่ ง
ด้านจัดการคุณภาพน้าำ บริษทั มีระบบผลิตน้าำ ดีและระบบบำาบัดจัดการน้าำ เสีย เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพน้าำ ให้ได้ตามมาตรฐาน
น้ำาบริโภค และน้ำาทิ้งอุตสาหกรรมเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ โดยบริษัทให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทาง 3R โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการดังนี้
1. ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านแหล่งน้ำาดิบ
2. ลดการใช้น้ำาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
3. การนำาน้ำาที่ผ่านการบำาบัดกลับมาใช้งาน
4. การพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน้ำา
ผลการดำาเนินงานด้านปริมาณการใช้น้ำาจากภายนอกทั้งหมด 1.26 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย น้ำาจากแหล่งน้ำา
ผิวดิน ร้อยละ 64 น้ำาประปา ร้อยละ 32 และ น้ำาบาดาล ร้อยละ 4 โดยเมื่อเทียบประสิทธิภาพการผลิตต่อปริมาณการใช้น้ำา
เท่ากับ 1.88 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2562
การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม
ทรัพยากรดินและแร่ ที่คุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับการผลิตเซรามิก เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำากัดซึ่ง
ในอนาคตอาจจะหมดไปได้ บริษัทมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ 3Rs ของเอสซีจี และ
ปัจจุบนั ได้ขยายมุมมองให้ครบทัง้ ห่วงโซ่คณุ ค่า โดยนำาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) คือ การหมุนเวียน
ใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อใช้ทรัพยากรใหม่ให้น้อยที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด นำามาปรับใช้ในการดำาเนินงานทำาให้
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งกำาจัด และพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อนำาของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการดังนี้
การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว
การจั ด การของเสี ย ภายในโรงงาน
มี ก ารนำ า กากตะกอนจากระบบบำ า บั ด น้ำ า
เสียและผงดิน Reject มาเป็นส่วนผสม
วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ใหม่ เพื่ อ ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และเศษเซรามิกจาก
ภายนอกที่เข้ามาเป็นวัตถุดิบ คิดสัดส่วน
การใช้วัตถุดิบที่ใช้หมุนเวียน (Alternative
Raw material) เทียบกับวัตถุดิบใหม่จาก
ธรรมชาติ (Virgin Raw Material)เท่ากับ
ร้อยละ 6.89 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.5 เมือ่ เทียบกับ
การจัดการขยะและกิจกรรมสร้างจิตสำานึกให้พนักงานแยกและทิง้ ขยะให้ถกู ประเภทตามทีก่ าำ หนด
ปี 2562
การจัดการของเสียโดยส่งจัดการภายนอกโดยการนำาไปรีไซเคิล วัตถุดบิ ทดแทน และเชือ้ เพลิงผสม มีปริมาณ 5.1 กิโลกรัม
ต่อตันสินค้า ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2562 ในส่วนที่ลดลงเกิดจากขี้เถ้าจากพลังงานชีวมวลลดลง ในการจัดการวัสดุ
ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการดำาเนินงาน บริษัทจะกำาหนดคณะกรรมการเพื่อตรวจติดตามการจัดการประจำาปี เพื่อตรวจสอบและ
สื่อสารกับผู้รับดำาเนินการภายนอก ในการจัดการวัสดุให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต และส่งเสริมการแยกวัสดุไม่ใช้แล้วจาก
แหล่งกำาเนิดเพื่อการจัดการที่เหมาะสมสำาหรับวัสดุแต่ละประเภท
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายด้านสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ดาำ เนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ายเพือ่ ประโยชน์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนให้
อยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่าย ตามแนวทาง SCG Code of Conduct,
SCG Anti - Corruption Policy และ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ของเอสซีจี เพื่อความยั่งยืนมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจ
พร้ อ มกั บ การพั ฒ นาและเปิ ด เผยข้ อ มู ล ความปลอดภั ย
สิง่ แวดล้อม พลังงาน และผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่าย โดยสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบตั สิ อดคล้องกับหลักการ
8 ความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและผูม้ สี ว่ นได้เสีย คือ
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทยึดหลักการดำาเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย ป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการใช้อำานาจ
บิดเบือนกลไกการแข่งขันทางการตลาด ดำาเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส ปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและ
ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบายเพื่อ
ความยั่งยืน
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำางาน
อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้อง
ทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งให้ เ กี ย รติ จริงใจ เป็ น มิ ต ร และเป็ น ธรรม
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำาเนินการเพื่อต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และยึดแนวปฏิบัติของการรับ
การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำาเอียง หรือลำาบาก
ใจหรือเป็นผลประโยชน์ท่ีขัดกันได้ ตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันของเอสซีจี
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยให้
ความสำาคัญต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกเพือ่ ให้ได้รบั
สิทธิตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้เสียและ/หรือตามข้อ
ตกลงทีม่ กี บั บริษทั บริษทั มีแนวทางในการปฏิบตั ติ นแก่พนักงาน
ของบริษทั ให้พนักงานปฏิบตั ติ นกับผูร้ ว่ มงานและผูอ้ น่ื ทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเท่าเทียม ให้เกียรติและเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ไม่ละเมิดสิทธิของพนักงาน นอกจากนี้

พนักงานมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและบริษัทสนับสนุน
ให้พนักงานเป็นตัวแทนในคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท
เช่ น คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารพนั ก งาน คณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทให้ความสำาคัญในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติโดยกำาหนดให้พนักงานทุก
คนทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อ
เตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเอง และบริษัทอย่างยั่งยืน
ด้านการสร้างคุณค่าขององค์กรให้เป็นองค์กรทีท่ กุ คนอยากร่วม
ทำางานรักษาพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพและความสามารถไว้ในองค์กร
ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพและจัดสวัสดิการ
ให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้
อีกทัง้ ยังมีการกำาหนดงบประมาณการจ่ายค่ตอบแทนทีส่ อดคล้อง
กับผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสัน้ นัน้ จะพิจารณาจากผลการ
ดำาเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำาไรสุทธิ
และ EBITDA ส่วนใน ระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงาน
เชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโต
ของกำาไร ส่วนแบ่งการตลาดผลการดำาเนินงานโดยรวม และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภั ย ของพนั ก งาน และมุ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ตสำา นึกให้
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กำาหนดไว้ในนโยบายบริษัท และเปิดโอกาสให้พนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอ
แนะโดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทได้ทาำ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ
ดีได้มาตรฐาน โดยคำานึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้งาน
ตรงตามความต้องการของลูกค้าและยังเป็นสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนลงทุนด้านเทคโนโลยีเพือ่ ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางรับ
คำาเสนอแนะและร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
http://www.scgceramics.com/ติดต่อเรา หรือที่โทรศัพท์
หมายเลข 0-2586-3333, 0-2586-5474 เพือ่ นำามาปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไป
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสำาคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยยึด
หลักแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ เช่น
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี หลักการโรงงาน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐ
นิเวศ (Eco Efficiency) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และลดภาระ
ต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) เช่น การพัฒนา
วิธีการผลิตผงดินจากกระบวนการแบบเปียก (Wet Process)
มาเป็นแบบแห้ง (Dry Grinding) นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนา
นวัตกรรมโดยดำาเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
ลดปริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ป ล่ อ ยออกสู่ บ รรยากาศ
อย่างต่อเนื่อง
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและสังคม โดยเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน เช่น โครงการ
ปลู ก ข้ า วรั ก บ้ า นเกิ ด เป็ น การปลู ก ข้ า วในแปลงนาสาธิ ต
ของนิ ค มอุ ต สาหกรรมหนองแค โดยในปี นี้ ได้ ป ลู ก ข้ า ว
พันธุ์เจ๊กเชย ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของสระบุรี โครงการ
นักสืบสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการต่อเนื่องที่สอนวิธีการสังเกต
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเบื้องต้นให้แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบ
โรงงาน โดยในปีนี้ได้ขยายผลไปที่โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
ตำาบลโคกแย้ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โครงการ
อบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ตำาบลโคกแย้ เพื่อให้ความรู้ในการทำางานในชุมชน ยุคหลัง
COVID-19 และแนวทางความต้องการความช่วยเหลือของ
อสม. นี่คือส่วนหนึ่งของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง
บริษัทได้จัดขึ้น มีส่วนร่วมและสนับสนุนในปี 2563 ผ่านมา
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิต
พัฒนาไอทีเพื่อการบริหารคลังสินค้า การบริหารทรัพยากร
บุคคล การเงินและบัญชีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิดเพือ่ การ
ทำางานที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ เช่น การใช้โปรแกรม
SAP, E-procurement, E-Smart โดยระบบดังกล่าวผู้ใช้
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สามารถระบุขอบเขตการดำาเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อนุมัติตาม
สายงานได้ ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการทำางานลงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4.2 ผลการดำาเนินงานด้านสังคม
นอกเหนือจากนโยบายด้านอืน่ ๆ แล้ว บริษทั ยังเล็งเห็น
ความสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพสังคม และชุมชนให้ดขี นึ้ ไป
พร้อมกัน เพราะบริษัทเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่ดีจะก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้สนับสนุนการทำากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้กับทุกกลุ่มคนในสังคม ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียน
ตัง้ แต่เด็กไปจนถึงผูส้ งู อายุ ให้ทกุ คนมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ โดย
ไม่แบ่งแยกว่าเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
การผลิตสินค้าโดยตรงหรือไม่ ทางบริษัทได้ให้ความสำาคัญ
กับทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดยกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการเพื่อ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในปี 2563 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้ดาำ เนิน
กิจกรรมทางด้าน CSR เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1) พนักงานและแรงงาน
1.1) การบริหารค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุก
ระดับอย่างเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
หรื อ ธุ ร กิ จ โดยยึ ด ถื อ หลั ก ความเป็ น ธรรมทั้ ง ภายในและ
ภายนอกตามแนวทางของเอสซีจี ซึ่งการสร้างความเป็นธรรม
เมือ่ เปรียบเทียบภายในนัน้ จะมุง่ เน้นการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ความสำาคัญหรือค่าของงาน มีการกำาหนดโครงสร้างค่าจ้าง
ของแต่ละระดับตำาแหน่งงานอย่างเหมาะสม พนักงานจะได้
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานและระดับตำาแหน่งงานที่รับผิดชอบ และสำาหรับ
การสร้างความเป็นธรรมเมือ่ เปรียบเทียบกับภายนอกนัน้ จะมุง่
เน้นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีการสำารวจการจ่ายค่า
ตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก อีกทั้งยัง
มีการกำาหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้อง
กับผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผล
การดำาเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย
กำาไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผล
การดำาเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น

อัตราการเติบโตของกำาไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำาเนินงาน
โดยรวม และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
1.2) การจัดสวัสดิการ
บริ ษั ท มี น โยบายการจัดสวัสดิการให้พนัก งานอย่ า ง
เหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการอย่างสมำ่าเสมอ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปและครอบคลุ ม ในด้ า นต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่
สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ที่พักเครื่องแบบ สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น
การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพ
ประจำ า ปี ศู น ย์ กีฬ าและสุ ข ภาพ และสวั ส ดิ ก ารเพื่อ การ
ช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ
เงินกู้ เงินทดแทน เป็นต้น
1.3) การดูแลพนักงานในระยะยาว
บริ ษั ท มี น โยบายและมุ่ ง มั่ น ในการดู แ ลพนั ก งานใน
ระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำารอง
เลี้ ย งชี พ ซึ่ ง ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลกั บ กระทรวง
การคลั ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น สำ า รองเลี้ ย งชี พ
พ.ศ. 2530 พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษทั
จะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง
10 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้
ยังได้ส่งเสริมเรื่องการดูแลพนักงานในระยะยาวอื่น ๆ เช่น
การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด การจัดทำาโครงการเตรียมความ
พร้ อ มสำา หรั บ พนักงานก่อนเกษียณอายุทั้งในด้า นสุ ขภาพ
การบริหารการเงินและการลงทุนการส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้ง
ชมรมพนักงานต่าง ๆ เป็นต้น
1.4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมให้พนักงานทั้งในด้าน
ร่างกาย จิตใจ และความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาชีพ
ด้านเทคนิค และด้านความเป็นผู้นำา รวมถึงด้านเทคโนโลยีที่
ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการช่วยทำาให้การทำางาน
ของพนั ก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถตอบสนองต่ อ
ลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยบริษัทได้ดำาเนินการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานในการปรับตัวและพร้อมรับกับ
สถานการณ์ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้
พนักงานสามารถทำางานสอดประสานร่วมกันตลอดทั้งบริษัท

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10
ที่ ไ ม่ ไ ด้ มุ่ ง เน้ น เฉพาะการเรี ย นในห้ อ งเรี ย น (Classroom
Training) เท่านั้น แต่ยังเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และ
การลงมือทำา (Action Learning) รวมไปถึงการเรียนรู้จาก
บุคคลอืน่ (Coaching & Consulting) รวมถึงการเริม่ ใช้วธิ กี าร
เรียนรู้ผ่าน e-Learning ด้วย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ
เซรามิกและพร้อมเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
หลักสูตร Functional Training
เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ตาม Core Competency ที่จำาเป็นเพื่อนำาความรู้ความ
สามารถไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากการปรับ
กระบวนการผลิตที่เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน
เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลมากที่ สุ ด โดยทุก
Location จะต้องสามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน
ได้ทุกแบรนด์
บริษทั จึงได้กาำ หนดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างมาตรฐาน
ในการทำางานของพนักงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพือ่ จะ
ได้สง่ มอบสินค้าทีม่ มี าตรฐานเดียวกันไม่วา่ จะผลิตทีโ่ รงงานใดให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่
หลักสูตร Functional Competency ตัง้ แต่มาตรฐานการผลิต
กระเบือ้ งเซรามิก และการควบคุมคุณภาพ (Basic Ceramic)
และต่อด้วยกระบวนการ Knowledge Sharing ของแต่ละ
Function งาน เพือ่ ให้ได้มาตรฐานความรูแ้ ละถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวไปยังพนักงานทีอ่ ยูห่ น้างานต่อไป
หลักสูตร Leadership Development
เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องการ
บริหารจัดการ เพือ่ ให้สามารถเป็นผูน้ าำ และทำางานร่วมกับผูอ้ นื่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารความเปลีย่ นแปลงที่
พนักงานทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการเป็นผูน้ าำ จะต้องบริหารจัดการ
ทั้งด้านธุรกิจรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวทางการ
ทำางานที่บริษัทได้กาำ หนดไว้ เช่น
- หลักสูตร Supervisory Skill หลักการบริหารงานและ
การบริหารทีมงานเบื้องต้นสำาหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน
- หลักสูตร Business Concept Development (BCD)
หลักการดำาเนินธุรกิจสำาหรับพนักงานระดับบังคับบัญชาที่
มีอายุงาน 6 ปีขึ้นไป
- หลักสูตร Management Development Program
(MDP) หลักสูตรด้านการจัดการ สำาหรับพนักงานระดับจัดการ
ที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะ ตามแนวทางของระบบ Integrated
Business Excellence (IBE)
เป็นระบบทีบ่ ริษทั นำามาใช้เพือ่ พัฒนามุมมองการจัดการ
กับปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำางานตลอดทั้งบริษทั เพื่อให้
สอดประสานกันและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
มีหลักสูตรที่ได้ดำาเนินการพัฒนาทักษะของพนักงานเพื่อเสริม
สร้างการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- Feedback & Coaching เทคนิคการให้และการรับ
Feedback และแนวทางการโค้ช
- Performance Dialogue หลักการใช้ Visual Board,
การประชุมทีมและการแก้ไขปัญหา
- Inspirational Leadership การสื่ อ สารวิ สั ย ทั ศ น์
และการพั ฒ นาภาวะผู้ นำ า ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์
รวมถึงการนำามาสู่ภาคปฏิบัติ
- Courageous Conversation หลักการสนทนาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบทสนทนาที่ยาก
- Delegation & Empowerment หลักการจัดลำาดับ
ความสำาคัญ การมอบหมายงานและอำานาจการตัดสินใจ
หลักสูตรการพัฒนาความสามารถเรื่อง Safety Competency
สำาหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนที่เป็นการจัด
อบรมพัฒนาตามข้อกำาหนดตามกฎหมาย, ตามความเสีย่ งของ
แต่ละตำาแหน่งงาน และตามนโยบายหรือระบบจัดการ เพื่อ
ให้พนักงานทุกคนสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความปลอดภัย ปราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจาก
การทำางานอย่างยั่งยืน
หลักสูตร Design Thinking
เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การหาแนวทางและกระบวนการในการทำางานให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Digital
เป็นการนำาเครือ่ งมือ Digital มาปรับใช้ เพือ่ ความรวดเร็ว
ในการทำางาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น Power BI, RPA, Office 365 เป็นต้น
การประเมิน e-Policy
เพือ่ ให้พนักงานได้เรียนรูว้ ธิ กี ารปฏิบตั ติ นได้อย่างถูกต้อง
เนื่องจากมีข้อกฎหมายและภัยคุกคามทาง Cyber ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการทำาธุรกรรมในรูปแบบ Electronics ที่เข้มข้น
มากขึ้น
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การประเมินศักยภาพพนักงานและ People Characters
เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงาน (Development
Area) สำาหรับพนักงานจัดการตามระบบ Talent Management
ด้วยการประเมินตามปัจจัยทีบ่ ริษทั กำาหนดแบบ 360 องศา รวม
ถึงการประเมิน Characters เพือ่ นำาผลไปใช้กาำ หนดการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานต่อไป
การประเมินจริยธรรมในการทำางาน Ethics
เป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในเรือ่ งคุณธรรม จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รปั ชัน
และสามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
หลังจากที่บริษัทได้กำาหนดให้มี Way of Working
(S-CASH) ในการทำ า งานสำ า หรั บ พนั ก งาน และได้ ส ร้ า ง
การรั บ รู้ และความเข้ า ใจไปแล้ ว ก็ ยั ง ได้ เ พิ่ ม แนวทาง
การสร้างความเชื่อมโยงพฤติกรรมของพนักงานที่ตรงกับ
S-CASH เพื่อใช้เป็นตัวอย่างจริงในการสื่อสารให้ทุกหน่วย
งานได้ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจจากตั ว อย่ า งจริ ง มากขึ้ น รวมถึ ง
เป็นการยกย่องชื่นชมในพฤติกรรม ตามที่บริษัทกำาหนดไว้
และได้ขยายผลไปสู่ความร่วมมือประสานงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เห็นภาพเดียวกัน เพื่อพัฒนาโอกาสที่
จะเติบโตของธุรกิจต่อไป
Way of Working (S-CASH) ประกอบไปด้วย
• Synergy (รวมพลังร่วมใจ) ประสานความร่วมมือ
สื่อสารต่อเนื่อง ให้เกียรติยกย่องและไว้วางใจกัน ผลงานของ
ทีมตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
• Customer-Centric (ใส่ใจลูกค้า) ศึกษาเรียนรู้ข้อเท็จ
จริงจนเกิดความเข้าใจ แล้วนำาไปตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (End User)
• Accountability & Commitment (มุง่ มัน่ คำาสัญญา)
มุ่งมั่นตั้งใจทำาจนสุดความสามารถ เมื่อล้มเหลวก็ยอมรับ
เรียนรู้ รีบแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เมื่อสำาเร็จต้องนำาไปต่อยอด
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
• Speed with Quality (พัฒนาว่องไว) รวดเร็วว่องไว
ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
(End User) พร้อมปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว
• Hands on (รู้เข้าใจ...ทำาทันที) คลุกหน้างานลงสนาม
ทำาจริงจนรู้จริง แล้วนำาความรู้นั้นมาทำาให้เกิดผลทางธุรกิจ
โดยบริษัทส่งเสริมให้พนักงานรู้ความหมายและมีความ
เข้าใจใน S-CASH ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบในการ

พัฒนาแบบ 70:20:10 เพื่อให้พนักงานสามารถนำา Way of
Working (S-CASH) ไปใช้ในการทำางานได้
1.3 ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน
บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ ลดการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต จากการทำางานทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจโดย
ควบคุมความเสี่ยงในการทำางานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี
(SCG Safety Framework) เป็นแนวปฏิบตั ิ ควบคูไ่ ปกับการนำา
กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) มาควบคุมการใช้งานเพื่อ
สร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำางานให้มีความปลอดภัย
ทั้งองค์กรและเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
1. จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเท่ากับศูนย์ในทุกปี
2. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในปี 2564
เท่ากับ 0.020 ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน
3. ลดอัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำางานต่อเนื่อง
กลยุทธ์
1. สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทำางานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
2. ส่งเสริมผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้นำาด้าน
ความปลอดภัยที่ใส่ใจดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างใกล้ชิด
3. ใช้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทุกโรงงาน
การบริหารจัดการ
1. กำากับให้มีการใช้เครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิผล
ด้านความปลอดภัยตามข้อกำาหนดของเอสซีจี (SPAP) อย่าง
ต่อเนื่อง
2. กำาหนดกฎพิทักษ์ชีวิตให้พนักงานและคู่ธุรกิจปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง อัน
อาจมีผลให้สูญเสียชีวิต
3. จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรเพือ่ ส่งเสริมให้ผนู้ าำ แสดง
ความเป็นผูน้ าำ ด้านความปลอดภัย พร้อมกับติดตามและวัดผล
ระดับความเป็นผู้นาำ เพื่อนำามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำาเนินงานปี 2563
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน
เท่ากับ 0.20 ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน
• จำานวนอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ ของพนักงาน จำานวน 0 ราย
• จำานวนอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ ของคูธ่ รุ กิจ จำานวน 0 ราย

การดำาเนินการด้านความปลอดภัยระบบประเมินประสิทธิผล
ด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment
Program (SPAP))
SPAP เป็นเครื่องมือตรวจประเมินประสิทธิผลด้าน
ความปลอดภัยซึ่งมีข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ
ตามทั้งหมด 10 หัวข้อ เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน
มีความปลอดภัยในการทำางาน ไม่ประสบหรือปราศจาก การ
บาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำางาน (Injury & Illness
Free) บริษัท โรงงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค โรงงาน
หินกอง โรงงานหนองแค 1 ได้รับการรับรอง SPAP ที่ระดับ
Level 4 (Succeeding)

กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rule)
บริษทั กำาหนด “กฎพิทักษ์ชีวิต 9+1” ในการทำางานของ
พนักงานและคู่ธุรกิจ ซึ่งหากมีการละเลยกฎพิทักษ์ชีวิตจะ
มีมาตรการลงโทษตามข้อกำาหนดที่ระบุไว้ จึงได้ดำาเนินการ
สื่อสาร รณรงค์ด้วยสื่อต่างๆ ผ่าน อีเมล บอร์ด โปสเตอร์และ
การจัดงานกิจกรรมเป็นประจำา รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจตรา
และกำากับการปฏิบัติหน้างานอย่างเคร่งครัด
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บทบาทของผู้บริหาร (Management Leadership and
Commitment)
บริษทั ให้ความสำาคัญกับบทบาทของผูบ้ ริหารหรือหัวหน้า
งานโดยผู้บริหารต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นและให้ความสำาคัญ
อย่างจริงจังกับเรื่องความปลอดภัย โดยการเป็นผู้นำาด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Visible Safety Leadership)
และเป็นแบบอย่าง (Role Model) ในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
และมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อม
แสดงถึงความห่วงใย (Caring) และให้ความสำาคัญเรื่องความ
ปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง
2) ลูกค้า
บริ ษัท มี ค วามมุ่ง มั่น ที่จ ะสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมอย่ า ง
ต่อเนือ่ งเพือ่ ส่งมอบสินค้าและบริการทีต่ อบสนองความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดย
สินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วย
การใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำาเนินงานและการตลาด
เพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความมัน่ ใจและได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด และได้จดั ให้มหี น่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ ว
กับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหา การบริการหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อ
เกิดปัญหาเพื่อนำาข้อเสนอแนะไปจัดทำาเป็นแผนงานสำาหรับ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานให้ดีมากขึ้น
บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำาคัญคือ Voice of Customer
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จึ ง ได้ มี ก ารสำ า รวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ในแต่ ล ะกลุ่ ม
ธุรกิจเป็นประจำาทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความ
พึงพอใจของลูกค้า และนำาเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้า
มาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม ่ ๆ เช่น การพัฒนา
สินค้าใหม่ ทั้งในส่วนของขนาด ผิวเคลือบ และลวดลาย
ต่าง ๆ รวมทั้งในส่วนของการบริการทั้งในด้านการส่งมอบ
สินค้าและการบริการหลังการขาย นอกจากนี้ยังมีการนำา
เอาความต้ อ งการเชิ ง ลึ ก ของลู ก ค้ า มาพั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมทีค่ รอบคลุมระบบ
งาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ
Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
(Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลาง
ฐานข้อมูลลูกค้าสำาหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งมี
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อ
เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้าในระยะยาว
3) ชุมชนและสังคม
บริษัทร่วมกับสมาชิกของชุมชนทุกภาคส่วน หน่วยงาน
เอกชนอื่น ๆ ดูแลชุมชนโดยรอบ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ
ที่ขอความอนุเคราะห์มายังบริษัทเช่น ร่วมกิจกรรมทำาความ
สะอาดวัดบ่อน้ำาเค็มที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ศาลาการเปรียญไป
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 สนับสนุนน้าำ ดื่มให้แก่หน่วยงาน
เพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ และในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ร่วม
สนับสนุนถุงยังชีพให้แก่อบต. เทศบาล รวมถึงวัด ต่าง ๆ โดย
รอบที่จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 และกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ร่ ว มและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของหน่ ว ย
งานภาครัฐ เช่น อำาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
และองค์การบริหารส่วนตำาบลในพื้นที่ จัดกิจกรรมด้านการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น งานจิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ปลู ก ต้ น ไม้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ทำ า ความสะอาดพื้ น ที่
สาธารณะเพื่ อ ความปลอดภั ย ของคนในชุ ม ชน รวมทั้ ง
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน และ
ให้ความรู้ในการแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะโดยเปลี่ยน
กลั บ มาเป็ น ทุ น เพื่ อ อาหารกลางวั น ของโรงเรี ย น รวมทั้ ง
จัดรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนเพื่อนำามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนากิจกรรมในปีต่อ ๆ ไป
ด้านการศึกษา
บริษัทได้มอบของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงรวม
ถึงให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานบริษัท นอกจากให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชนแล้ว บริษัทยังได้สนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลและ อบต. ต่าง ๆ
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

จับคู่กับโรงเรียนที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาทั้งบุคลากรและนักเรียนเพื่อก้าวขึ้นเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของอสม.
หลังวิกฤต COVID-19 ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ตำาบลโคกแย้ เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมให้ตรงต่อ
ความต้องการของกลุ่มในปีต่อ ๆ ไป
ด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
เนื่ อ งจากสั ง คมรอบโรงงานยั ง เป็ น สั ง คมกึ่ ง ชนบท
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณียังมีความสำาคัญ เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน บริษัทจึงมีกิจกรรมมากมาย
ร่วมกับวัดและชุมชน รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามรอยสมเด็จพระสังฆราชในการ
ดูแลชุมชนในช่วง COVID-19 เข้าร่วมโครงการตักบาตรและ
ทำาความสะอาดวัดกับหน่วยงานท้องถิ่น สนับสนุนบรรพชา
พระภิกษุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
จัดกฐินสามัคคีประจำาปีของบริษัทในวัดต่าง ๆ หมุนไปในเขต
ตำาบลโคกแย้ ร่วมหล่อและถวายเทียนพรรษา รวมทั้งร่วมงาน
ประเพณีทอ้ งถิน่ คือ การทำาบุญกลางบ้าน ซึง่ เป็นการทำาบุญให้
กับญาติผู้ล่วงลับของหมู่บ้านต่าง ๆ
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ด้านสุขภาพ
บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสนับสนุนโครงการ
ต่าง ๆ ที่ทางชุมชนหรือหน่วยงานทางสังคมอื่น ๆ ขอ
สนับสนุนมาในด้านการดูแลสุขภาพ เช่น เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมและป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง การลงพื้น
ที่รว่ มกับอสม.เพือ่ กำาจัดลูกน้าำ ยุงลายโดยการหยดทรายอะเบท
การปรับปรุงห้องพักผู้พิการในชุมชนและมอบยากันยุงเพื่อ
ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคไข้ เ ลื อ ดออก รวมถึ ง การ
สนับสนุนกิจกรรมของกาชาดจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่
จะดูแลผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยภิบตั ติ า่ ง ๆ ผ่านงานธารน้าำ ใจ
สู่กาชาด

ด้านการส่งเสริมอาชีพของชุมชน
เนือ่ งจากชุมชนรอบโรงงานมีอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่
ทางบริษทั เล็งเห็นว่าการสนับสนุนให้ชมุ ชนทำานาแบบปลอดสารพิษ
ซึง่ เป็นผลดีตอ่ ตัวชุมชนเอง จึงได้จดั โครงการปลูกข้าวรักบ้านเกิด
โดยทำาแปลงนาสาธิตปลูกข้าวพันธุต์ า่ ง ๆ ทีเ่ ป็นพันธุพ์ น้ื เมือง
โดยใช้วิธีการที่ไม่ใช้สารเคมี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกร
และนักเรียนว่า การปลูกข้าวปลอดสารพิษนั้นสามารถทำาได้
จริงอีกกิจกรรมที่ทางบริษัทส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนคือ
การสนับสนุนสินค้าของชุมชน เช่น การใช้พวงหรีดดอกไม้จนั ทน์
จากกลุม่ อาชีพในชุมชน หรือการสัง่ กระเช้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน
เพือ่ มอบเป็นของทีร่ ะลึกในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงมอบพืน้ ทีใ่ น
การขายเพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้และฝึกการขายผลิตภัณฑ์
แปรรูปสร้างอาชีพให้แก่นกั เรียน
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จากกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทีท่ างบริษทั ได้จดั ขึน้ หรือมีสว่ นร่วมสนับสนุนให้เกิดขึน้ ทำาให้เมือ่ มีการวัดผลความ
พึงพอใจของหน่วยงานภายนอก บริษทั สามารถรักษามาตรฐานและผลการสำารวจไม่เคยต่าำ กว่าค่ามาตรฐานเลย ในทุกๆ ปี และ
รวมถึงรางวัลแห่งความภูมใิ จทางด้านสังคม เช่น รางวัล CSR-DIW ซึง่ เป็นรางวัลทีก่ รมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จดั ขึน้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
รวมทัง้ เพือ่ สนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมดำาเนินการร่วมกับชุมชนและได้รบั การยอมรับจากชุมชนรอบข้างอีกด้วย

46

4. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน และฐานะทางการเงิน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยหดตัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให้ภาค
อสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ที่มีการชะลอการก่อสร้างและการเปิด
ตัวโครงการใหม่ ส่งผลให้ความต้องการสินค้ากระเบื้องเซรามิกในประเทศหดตัว ประกอบกับสภาวะการแข่งขันของตลาดใน
ประเทศยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและสินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ
ปีที่ผ่านมา เป็นปีที่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชวี ติ ของประชาชนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมสู่ New Normal เพือ่ ขับเคลือ่ นองค์กรภายใต้ความท้าทาย
บริษทั ได้บริหารจัดการธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤติโดย
• ยึดถือความปลอดภัยของพนักงานเป็นสำาคัญ โดยการพัฒนาการทำางานในรูปแบบ Hybrid Workplace ซึ่งเป็น
การทำางานรูปแบบใหม่ทมี่ คี วามยืดหยุน่ ให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ ด้วยการเลือกทำางานตามสถานทีท่ บี่ ริษทั
พิจารณาแล้วว่ามีความปลอดภัย แต่ยังคงทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ
และรักษามาตรฐานในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการติดต่อสื่อสาร ทั้งการทำางานที่
สำานักงานหรือโรงงาน (Work on site) การทำางานทีท่ พี่ กั อาศัยของตนเอง (Work from home) และการทำางานผ่านระบบออนไลน์
ที่บริษัทจัดเตรียมให้ (Work from anywhere)
• ให้ความสำาคัญกับการควบคุมปัจจัยภายใน จากการปรับวิธีคิดและกระบวนการดำาเนินงาน โดยเฉพาะการลดต้นทุน
การปรับระดับการผลิตและการนำาเข้าสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการ เพื่อควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ใน
ระดับทีเ่ หมาะสม การปรับกลยุทธ์การส่งออกในแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้สอดรับกับมาตรการควบคุมพรมแดนทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมถึงการนำาเสนอสินค้าและบริการที่ตอบรับกระแสความใส่ใจในสุขอนามัยและตอบสนองความต้องการต่อเติมและปรับปรุง
ที่อยู่อาศัย ได้แก่ กระเบื้อง Hygienic Tile หรือกระเบื้องยับยั้งแบคทีเรียจาก COTTO แผ่นปูพื้น LT แบบ Smart Flexible by
COTTO ซึ่งเป็นวัสดุปูพื้นที่มีดีไซน์สวยงาม ติดตั้งง่าย รวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริการติดตั้งภายใต้ชื่อ
C’TIS (Certified Tile Installation Service)
• ยังคงมุ่งเน้นการดำาเนินการตามแผนงานสำาคัญที่ได้กำาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและ
คู่ค้า ได้แก่ การจัดหาสินค้าพร้อมบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า การขยายช่องทางการขายในรูปแบบ
ใหม่ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และเพิ่มความครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนการเริ่มรุกขยายธุรกิจด้านพลังงานอย่างจริงจังซึ่ง
ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมไว้ได้
• สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทและการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ที่หน้า 1 และ 23
ผลการดำาเนินงานและความสามารถในการทำากำาไร
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิก 9,951 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำานวน 920 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 8 จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากปัญหา COVID-19 ส่งผลให้ยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ต้นทุนขายลดลง 881 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง และต้นทุนพลังงานลดลงจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ลดลง ต้นทุนในการจัดจำาหน่ายลดลง 199 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 11 จาก ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23
จากการควบคุมค่าใช้จา่ ยทีด่ ขี น้ึ ทัง้ นีบ้ ริษทั มีรายการทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ เป็นประจำาคือ ในปีกอ่ นมีรายได้จากการขายทีด่ นิ 203 ล้านบาท
และมีผลกระทบการรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งกำาหนดให้
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นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติมจาก 300 วันเป็น 400 วัน รวมจำานวน 124 ล้านบาท โดยในปี 2563
และ 2562 มีค่าใช้จ่ายสำาหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 77 ล้านบาท และ 106 ล้านบาทตามลำาดับ ส่ง
ผลให้บริษัทมีกาำ ไรสุทธิสำาหรับปี 2563 เท่ากับ 420 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2562 มีกาำ ไรสุทธิเท่ากับ 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562 จำานวน 252 ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้นสำาหรับปี 2563 เท่ากับ 0.07 บาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกาำ ไรสุทธิต่อหุ้นอยู่
ที่ 0.03 บาท เพิ่มขึ้นจำานวน 0.04 บาท จากรายละเอียดข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำากำาไรเพิ่มขึ้น โดยมี
อัตรากำาไรสุทธิตอ่ รายได้จากการขายร้อยละ 4.1 เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 ซึง่ มีอตั รากำาไรสุทธิตอ่ รายได้จากการขายร้อยละ 1.5 ขณะ
ที่ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 2
ภาพรวมของฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่า 10,913 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ
บริษัทประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ร้อยละ 46 สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 45 ของสินทรัพย์ทั้งหมด
สินทรัพย์หมุนเวียน : ณ สิ้นปี 2563 มีมูลค่า 4,950 ล้านบาทลดลงร้อยละ 3 จากปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจาก สินค้า
คงเหลือ และลูกหนี้การค้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ : ณ สิ้นปี 2563 มีมูลค่า 5,071 ล้านบาทลดลงร้อยละ 5 จากค่าเสื่อมราคาประจำาปี และมี
การลงทุนเพิม่ ในการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะด้านพลังงานซึง่ เป็นต้นทุนหลักในการผลิตควบคูไ่ ปกับการปรับปรุงเครือ่ งจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งขยายสาขาร้านค้าปลีก และช่องทางการจัดจำาหน่าย
ในปี 2563 บริษทั มีอตั ราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น โดยมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ร้อยละ 3.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.5 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 0.9 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน
หนี้สิน
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,101 ล้านบาทลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน จากการชำาระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน โดยหนีส้ นิ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีห้ มุนเวียนอืน่ ร้อยละ 59 และประมาณ
การหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงานร้อยละ 28 ของหนีส้ นิ รวมทัง้ หมด โดยทัง้ ปีบริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินเท่ากับ
7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท
สถานะหนีส้ นิ สุทธิ (หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ไม่รวมหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าหักด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร) ของบริษทั
ณ สิน้ ปี 2563 เท่ากับ 731 ล้านบาทลดลง 259 ล้านบาท จากปีก่อน สาเหตุหลักจากกำาไรจากการดำาเนินงาน และการชำาระคืน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.2 เท่า ลดลงจากปีก่อน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ ณ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่า 8,812 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีกอ่ นจากการจ่ายเงินปันผลและ
การจัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั
ข้อ 38 ซึง่ กำาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนสำารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองจำานวนนีจ้ ะมีจาำ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สภาพคล่อง
ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562
จำานวน 99 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดในปี 2563 มีดังนี้ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,234 ล้านบาท นำาไปใช้
ในกิจกรรมลงทุน 203 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนใน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหา
เงิน 931 ล้านบาท จากการซือ้ ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อย และชำาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่อง
สำาหรับปี 2563 อยู่ที่ 3.4 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 2.9 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วสำาหรับปี 2563 อยู่ที่ 1.2 เท่า
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 0.9 เท่า บริษัทมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น จากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งณ วันสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชีบริษทั ไม่มภี าระหนีส้ นิ โดยมีเงินสดเพียงพอต่อการดำาเนินงาน นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีวงเงินสินเชือ่ กับธนาคาร
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ในประเทศที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในการดำาเนินงาน รวมถึงเพียงพอต่อการบริหารจัดการภาระผูกพัน
บริษทั มีอตั ราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้าอยูท่ ่ี 9.8 เท่า เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 ซึง่ อยูท่ ่ี 9.7 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ อยูท่ ี่
37 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อน สำาหรับการบริหารลูกหนี้การค้า บริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการให้สินเชื่อและการติดตามการชำาระ
หนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำาเสมอ
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 2.6 เท่า และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 140 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ณ สิ้นปี 2563
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 9.4 เท่า และระยะเวลาชำาระหนี้ 39 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
อัตราส่วนทางการเงิน ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินค้าสำาเร็จรูปเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำาระหนี้
วงจรเงินสด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)
อัตรากำาไรขั้นต้น
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร
อัตรากำาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถการชำาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย
อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

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

2563
3.4
1.2
0.8
9.8
37.2
2.6
140.4
9.4
38.8
138.8

2562
2.9
0.9
0.6
9.7
37.6
2.8
130.4
9.9
36.9
131.1

2561
2.2
0.7
0.4
8.6
43.0
2.9
127.4
11.6
31.0
139.4

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

28.0
5.3
2.1
234.0
4.1
4.9

26.5
2.2
1.9
541.4
1.5
2.0

27.4
1.2
2.0
701.9
0.1
0.1

(%)
(%)
(เท่า)

3.8
20.9
0.9

1.5
13.4
1.0

0.1
10.4
1.0

(เท่า)
(เท่า)

0.2
165.1

0.3
160.5

0.3
28.9

(เท่า)
(เท่า)
(%)

0.1
8.8
41.2

0.2
5.2
42.5

1.2
0.8
n/a
49

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

1) ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
เว็บไซต์
สำานักงานใหญ่
โรงงาน

ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ถือหุ้น

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
COTTO
0107561000340
www.scgceramics.com
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-5474 โทรสาร 0-2587-2118
61 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำาบลโคกแย้ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0-3637-6100 โทรสาร 0-3637-6162 (โรงงานนิคม)
33/1 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำาบลโคกแย้ อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0-3638-2888 โทรสาร 0-3638-2900 (โรงงานหินกอง)
40 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำาบลหนองปลิง อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ 0-3637-6400 โทรสาร 0-3637-6411 (โรงงานหนองแค 1)
ผู้ผลิตและจำาหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและกระเบื้องบุผนังชนิดต่าง ๆ
และธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
5,962,621,233 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
5,962,621,233 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 5,962,621,233 หุ้น (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ)
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด *
ถือหุ้นร้อยละ 90.39 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป
หมายเหตุ * ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 89.99

2) ข้อมูลบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
สำานักงานใหญ่
ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำาระแล้ว
รอบระยะเวลาบัญชี
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บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำากัด
0105534083386
33/2 หมู่ 2 ถนนริมคลองระพีพฒั น์ ตำาบลหนองปลิง อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ 0-3637-6300 โทรสาร 0-3637-6316 (โรงงานหนองแค 2)
ผลิตและจำาหน่ายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
800,000,000 บาท
800,000,000 บาท
1 มกราคม - 31 ธันวาคม

5.2 ข้อมูลสำ�คัญอื่น

นายทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

5.3 ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย
5.4 ตล�ดรอง -

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
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด
โดย นายไวโรจน์
จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
นายเจริญ
ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
(ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตเลขที่ 8179)
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2222
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำากัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2586-3333 โทรสาร 0-2586-2976
- ไม่มี -

ไม่มี -

5.5 สถ�บันก�รเงินที่ติดต่อเป็นประจำ� -

ไม่มี -
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ส่วนที่

2

การกำากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบ โปร่งใส และ
เป็นธรรม โดยยึดมัน่ ในอุดมก�รณ์ซง่ึ ได้ถอื ปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันม�
ภ�ยใต้ ก รอบของจรรย�บรรณบริ ษั ท และบนพื้ น ฐ�นแห่ ง
ประโยชน์สุขอย่�งสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมก�รบริษัทเป็น
แบบอย่ � งที่ ดี ใ นก�รปฏิ บั ติ ต �มหลั ก บรรษั ท ภิ บ �ลและ
จรรย�บรรณของเอสซีจี
บริษทั มีคว�มมุง่ หวังทีจ่ ะพัฒน�องค์กรให้เป็นแบบอย่�ง
ด้�นบรรษัทภิบ�ล โดยได้กำ�หนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบริษทั ด้วยเชือ่ มัน่ ว่�หลักบรรษัทภิบ�ลจะเป็นระบบบริห�ร
จัดก�รที่ก่อให้เกิดคว�มเป็นธรรม โปร่งใส ส�ม�รถสร้�งผล
ตอบแทนและเพิ่มมูลค่�ระยะย�วให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงก�รสร้�ง
คว�มเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยและสนับสนุนส่งเสริม
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่�งยั่งยืน
นอกจ�กนีบ้ ริษทั ยังได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ �มนโยบ�ยก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืนของเอสซีจีต�มที่ปร�กฏในร�ยง�นก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืน (Sustainable Development Report) ของ
เอสซีจีด้วย
บริษัทถือว่�นโยบ�ยบรรษัทภิบ�ลเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษทั โดยมีคณะกรรมก�รสรรห�
ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ลทำ�หน้�ทีก่ �ำ กับดูแลด้�นบรรษัท
ภิบ�ลของบริษทั ทัง้ ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบตั ิ ติดต�ม
ดูแลก�รปฏิบตั งิ �นของคณะกรรมก�รบริษทั และฝ่�ยจัดก�รให้
เป็นไปต�มนโยบ�ยบรรษัทภิบ�ลของบริษทั และเอสซีจี รวมถึง
ประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยบรรษัทภิบ�ล ตลอดจน
พิจ�รณ�ทบทวนแนวปฏิบตั ใิ ห้มคี ว�มเหม�ะสมกับก�รดำ�เนิน
ธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ �งด้�นบรรษัทภิบ�ลทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับส�กลเป็นประจำ�ทุกปี โดยกำ�หนดให้
เรื่ อ งบรรษั ท ภิ บ �ลเป็ น ว�ระหลั ก ว�ระหนึ่ ง ในก�รประชุ ม
คณะกรรมก�รบริษทั และคณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารกำ า กั บ ดู แ ล
กิจการ
6.1.1 บริษัทกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหา การพัฒนากรรมการ
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ การกำ า หนด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการกำากับดูแล
บริษัทย่อย ดังนี้
บริษทั ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ �มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รทีด่ ี
ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รภ�ยในประเทศ เช่น
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555
(CG Principles 2555) ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตล�ดหลักทรัพย์ฯ) หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance
Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคณะกรรมก�รบริห�ร
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล และ
คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็ น ผู้ พิ จ �รณ�และนำ � เสนอต่ อ
คณะกรรมก�รบริษทั เพือ่ อนุมตั ใิ ห้บริษทั มีก�รกำ�หนดนโยบ�ย
รวมถึงนำ�หลักเกณฑ์ดังกล่�วไปปฏิบัติ สำ�หรับหลักเกณฑ์ใน
เรื่องใดที่ยังไม่ได้มีก�รกำ�หนดเป็นนโยบ�ยหรือยังไม่ได้นำ�ม�
ปฏิบัติ ฝ่�ยจัดก�รจะร�ยง�นให้ คณะกรรมก�รสรรห�
ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล และคณะกรรมก�รบริษทั ทร�บ
เพื่อพิจ�รณ�ทบทวนเป็นประจำ�อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง ต�มที่
เห็นเหม�ะสม
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�ทบทวน
ก�รนำ�หลักปฏิบัติต�ม CG Code ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือ
ปรับปรุงจ�ก CG Principles ไปใช้สร้�งคุณค่�ให้แก่บริษทั อย่�ง
ยัง่ ยืน รวมทัง้ ได้พจิ �รณ�ผลประเมินก�รปฏิบตั ติ �มหลักปฏิบตั ิ
ใน CG Code ของบริษทั แต่ละข้อ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่�ผลก�รปฏิบตั ิ
ดังกล่�วและแผนพัฒน�มีคว�มเหม�ะสมกับธุรกิจอย่�งต่อเนือ่ ง
บนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติอนุมัติให้คงม�ตรก�ร
ทดแทนต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติไว้ในปี 2562
สำ�หรับหลักปฏิบัติท่ีบริษัทไม่ได้นำ�ม�ปรับใช้กับบริบทท�ง
ธุรกิจ และมอบหม�ยให้ฝ่�ยจัดก�รเปิดเผยร�ยง�นก�ร
พิจ�รณ�ทบทวนก�รปฏิบตั ติ �ม CG Code ของคณะกรรมก�ร
บริ ษั ท และม�ตรก�รทดแทนสำ � หรั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ยั ง ไม่
สอดคล้องกับ CG Code ในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี
/ร�ยง�นประจำ�ปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ต่อไป โดย
บริษทั มีนโยบ�ยและแนวปฏิบตั กิ �รกำ�กับดูแลกิจก�รต�ม CG
Code ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคว�มรู้
คว�มส�ม�รถและเป็ น ผู้ มี บ ทบ�ทสำ � คั ญ ในก�รกำ � หนด
วัตถุประสงค์และเป้�หม�ย นโยบ�ย วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รวมทั้งกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท โดยร่วมกับ
ผูบ้ ริห�รระดับสูงว�งแผนก�รดำ�เนินง�นทัง้ ระยะสัน้ และระยะย�ว
ตลอดจนกำ�หนดนโยบ�ยก�รเงิน ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงผ่�น
คณะจัดก�รคว�มเสีย่ งและคณะกรรมก�รตรวจสอบ และภ�พรวม
ขององค์กร รวมทั้งก�รกำ�กับดูแลตรวจสอบและประเมินผล
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�ร
ระดับสูงให้เป็นไปต�มแผนที่ว�งไว้อย่�งเป็นอิสระ โดยได้
กำ�หนดบทบ�ทและหน้�ที่ของคณะกรรมก�รไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมก�รบริษัท
ต�มที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำ�หนดให้บริษัทมี
คณะกรรมก�รของบริษัทไม่น้อยกว่� 5 คน และกรรมก�ร
ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในร�ชอ�ณ�จักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมก�รจำ�นวน 12 คน
ประกอบด้วย กรรมก�รทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริห�ร 11 คน และกรรมก�ร
ทีม่ �จ�กฝ่�ยบริห�ร 1 คน คือกรรมก�รผูจ้ ดั ก�ร โดยกรรมก�ร
ทุกคนมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย ทั้งนี้ กรรมก�รที่ไม่เป็น
ผู้บริห�รกว่�กึ่งหนึ่งมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยคณะกรรมก�รบริษัท
มีหน้�ที่กำ�กับดูแลให้กรรมก�รและผู้บริห�รปฏิบัติหน้�ที่ด้วย
คว�มรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็นสำ�คัญ รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
คณะกรรมก�ร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบ�ยของ
บริษัท โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่�งเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว�่ ก�ร
ดำ � เนิ น ง�นของบริ ษั ท เป็ น ไปต�มกฎหม�ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมก�ร มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบ�ยต่�ง ๆ ของบริษัท
คว�มเป็นอิสระของคณะกรรมก�รจ�กฝ่�ยจัดก�ร
นอกจ�กนีค้ ณะกรรมก�รบริษทั ได้ก�ำ หนดขอบเขตหน้�ที่
และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รโดยได้จัดทำ�กฎบัตร
คณะกรรมก�รบริษทั และคณะอนุกรรมก�ร และมีก�รทบทวน
เป็นประจำ�อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งได้จัดทำ�คู่มืออำ�น�จ

ดำ�เนินก�รซึ่งได้มอบหม�ยอำ�น�จจัดก�รกิจก�รให้กรรมก�ร
ผู้จัดก�รและฝ่�ยจัดก�รอย่�งชัดเจน โดยกรรมก�รบริษัททำ�
หน้�ทีใ่ นก�รกำ�หนดนโยบ�ยและกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของ
ฝ่�ยจัดก�รในระดับนโยบ�ย ขณะทีฝ่ �่ ยจัดก�รบริษทั ทำ�หน้�ที่
บริห�รง�นในด้�นต่�ง ๆ ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยทีก่ �ำ หนด ดังนัน้
ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผูจ้ ดั ก�รจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน
โดยทั้งสองตำ�แหน่งต้องผ่�นก�รคัดเลือกจ�กคณะกรรมก�ร
บริษัท ผ่�นก�รพิจ�รณ�และเสนอแนะของคณะกรรมก�ร
สรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คว�มเหม�ะสมที่สุด นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทยังเป็น
ผูก้ �ำ หนดก�รสืบทอดตำ�แหน่งของผูบ้ ริห�รระดับสูง (Succession
Plan) ด้วย
สำ�หรับฝ่�ยจัดก�รบริษัทได้รับมอบหม�ยอำ�น�จหน้�ที่
ให้ดำ�เนินง�นภ�ยใต้นโยบ�ยต่�ง ๆ ที่กำ�หนดไว้ รับผิดชอบ
ผลก�รดำ�เนินง�นโดยรวม ควบคุมค่�ใช้จ�่ ยและงบลงทุนต�ม
ขอบเขตทีค่ ณะกรรมก�รอนุมตั ใิ นแผนง�นประจำ�ปี ดำ�เนินก�ร
ต�มนโยบ�ยด้�นบุคคล แก้ไขปัญห�หรือคว�มขัดแย้งที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร และดำ�รงไว้ซงึ่ ก�รสือ่ ส�รทีม่ ปี ระสิทธิภ�พ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมก�รบริษทั ให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิง่ ต่อก�รกำ�หนด
วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร
ให้ส�ม�รถเติบโตคู่กับสังคมด้วยคว�มยั่งยืน สร้�งคุณค่�และ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้� คู่ค้� พนักง�น ผู้ถือหุ้น ผู้มี
ส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และสร้�งวัฒนธรรมองค์กรที่
อยูภ่ �ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รทีด่ ี โดยมีก�รนำ�นวัตกรรม
และเทคโนโลยีม�ใช้อย่�งเหม�ะสมและปลอดภัย รวมทั้งได้
กำ�หนดค่�นิยมขององค์กรทีส่ ะท้อนคุณลักษณะของก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดี ได้แก่ อุดมก�รณ์ 4 จรรย�บรรณบริษัท และ
ได้ส่งเสริมและเสริมสร้�งให้วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลัก
ขององค์กรสะท้อนอยู่ในก�รดำ�เนินก�รของบุคล�กรในทุก
ระดับจนกล�ยเป็นวัฒนธรรมองค์กร
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
ก�รสรรห�และเลือกตั้งกรรมก�รและแต่งตั้งผู้บริห�รระดับสูง
คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�ร
สรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ทบทวนโครงสร้�ง
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คณะกรรมก�รเป็นประจำ�ทุกปี รวมทั้งกำ�หนดนโยบ�ยและ
แนวท�งเรือ่ งคว�มหล�กหล�ยในโครงสร้�งของคณะกรรมก�ร
(Board Diversity) ทัง้ ท�งด้�นทักษะวิช�ชีพและคว�มเชีย่ วช�ญ
เฉพ�ะด้�น โดยเชื่อว่�จะส�ม�รถให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ต�มแนวท�งก�รพัฒน�
อย่�งยั่งยืน โดยคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ
บรรษัทภิบ�ลจะพิจ�รณ�สรรห�บุคคลทีม่ ที กั ษะ ประสบก�รณ์
คว�มรูแ้ ละคว�มเชีย่ วช�ญเฉพ�ะด้�นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ครบกำ�หนดออก
ต�มว�ระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทและ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�เลือกตั้ง
1) การสรรหากรรมการ
แนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
มีหน้�ที่สรรห�บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสมม�ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รบริษัทแทนกรรมก�รบริษัทที่ครบกำ�หนดออกต�ม
ว�ระหรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อ
พิจ�รณ�บุคคลทีจ่ ะได้รบั ก�รเสนอชือ่ เข้�รับก�รเลือกตัง้ จ�กที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป โดยได้น�ำ แนวท�งในก�รสรรห�กรรมก�ร
ต�มแนวท�งบรรษัทภิบ�ลของเอสซีจแี ละแนวท�งก�รพิจ�รณ�
กลัน่ กรองผูไ้ ด้รบั เสนอชือ่ เป็นกรรมก�ร (ต�มข้อเสนอแนะของ
IOD) ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้
การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท (ตามแนวทางบรรษัทภิบาล
ของเอสซีจี)
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
มีหน้�ทีส่ รรห�กรรมก�รแทนกรรมก�รทีค่ รบรอบออกต�มว�ระ
หรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง โดยคณะอนุกรรมก�รชุดนี้
จะสรรห�คั ด เลื อ กจ�กผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐ�นและคว�ม
เชี่ยวช�ญจ�กหล�กหล�ยอ�ชีพ มีภ�วะผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้�ง
ไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติก�รทำ�ง�นที่
โปร่งใสไม่ด�่ งพร้อย รวมทัง้ มีคว�มส�ม�รถในก�รแสดงคว�ม
คิดเห็นอย่�งเป็นอิสระ
แนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
(ตามข้อเสนอแนะของ IOD)
ในก�รพิจ�รณ�กลั่นกรองร�ยชื่อผู้ที่จะได้รับก�รเสนอ
ชื่อเป็นกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน
และบรรษัทภิบ�ลควรกำ�หนดแนวท�งที่จะใช้ในก�รพิจ�รณ�
โดยควรคำ�นึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้
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1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
ควรพิจ�รณ�และกำ�หนดคุณลักษณะเฉพ�ะบุคคลของผู้ที่จะ
คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมก�รในด้�นต่�ง ๆ เช่น
- คว�มมีคุณธรรมและคว�มรับผิดชอบ
- ก�รตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- คว�มมีวุฒิภ�วะและคว�มมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและ
กล้�แสดงคว�มคิดเห็นที่แตกต่�งและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในก�รทำ�ง�นอย่�งมีหลักก�รและม�ตรฐ�น
เยี่ยงมืออ�ชีพ
- คุณลักษณะอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน
และบรรษัทภิบ�ลเห็นว่�มีคว�มสำ�คัญ
2. ความรูค้ วามชำานาญทีต่ อ้ งการให้มใี นคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
ควรพิจ�รณ�กำ�หนดองค์ประกอบของคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ
เฉพ�ะด้�นทีจ่ �ำ เป็นต้องมีในคณะกรรมก�ร เพือ่ ให้คณะกรรมก�ร
ส�ม�รถกำ�หนดกลยุทธ์และนโยบ�ย รวมทั้งกำ�กับดูแลให้มี
ก�รปฏิบัติต�มกลยุทธ์ได้อย่�งมีประสิทธิผล
3. ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจ�กก�รกำ�หนดองค์ประกอบสองประก�ร
ดังกล่�วข้�งต้นแล้ว คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ
บรรษัทภิบ�ลยังอ�จพิจ�รณ�กำ�หนดแนวท�งเกี่ยวกับคว�ม
หล�กหล�ยของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมก�รทั้งคณะ เช่น
ก�รม�จ�กกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่�ง ๆ และพื้นฐ�นก�รศึกษ�
อ�ยุ เพศ ฯลฯ รวมทัง้ คว�มรูแ้ ละคว�มชำ�น�ญทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับ
คณะกรรมก�ร เช่น
- คว�มรู้คว�มชำ�น�ญในก�รบริห�รจัดก�รเชิงมหภ�ค
(Macro-Management) เช่น คว�มรู้และคว�มเชี่ยวช�ญ
เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ ก่ อ สร้ � งโดยเฉพ�ะอย่ � งยิ่ ง
อุตส�หกรรมก�รผลิตกระเบือ้ งเซร�มิก ก�รตล�ดและก�รข�ย
ก�รบริห�รจัดก�รโลจิสติกส์
- คว�มรู้ ประสบก�รณ์ หรือคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�น
(Specific Knowledge, Experience or Expertise) เช่น
คว�มรูแ้ ละประสบก�รณ์ด�้ นบัญชีและก�รสอบท�นงบก�รเงิน
ก�รบริห�รง�นบุคคล
- คว�มรู้ คว�มชำ � น�ญ หรื อ ประสบก�รณ์ ด้� น
บรรษัทภิบ�ลหรื อ ก�รกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ ก�รที่ ดี (Corporate
Governance) ทั้งด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รภ�ยในองค์กร
รวมถึ ง ก�รกำ � หนดนโยบ�ยและแนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

(CG Policy and Guidance) และก�รปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่�ง ๆ (Stakeholder Engagement)
2) หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ก�รเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น
กรรมก�รแทนกรรมก�รทีค่ รบกำ�หนดออกต�มว�ระคณะกรรมก�ร
สรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ลจะเป็นผูส้ รรห�เพือ่ เสนอ
ให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และเป็นสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกันทีจ่ ะเสนอชือ่
บุคคลอื่น ส่วนอำ�น�จในก�รพิจ�รณ�เลือกผู้ใดเป็นกรรมก�ร
นัน้ เป็นอำ�น�จของผู้ถอื หุ้น โดยข้อบังคับของบริษทั ข้อ 16 ได้
กำ�หนดไว้ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่�กับหนึง่ หุน้ ต่อเสียงหนึง่
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
ต�ม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหล�ยคนเป็น กรรมก�ร
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็น
ผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่พึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งใน
ลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียง เท่�กันเกินจำ�นวนทีจ่ ะพึงมี หรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธ�นเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ �ด
ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�รบริษทั ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รสรรห�
ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล มีหน้�ทีท่ บทวน ศึกษ� พิจ�รณ�
เสนอแนวท�งและวิธจี �่ ยค่�ตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์ตอบ
แทนอืน่ ๆ ของกรรมก�รและผูบ้ ริห�รระดับสูงของบริษทั และ
นำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�ให้
คว�มเห็นชอบในก�รอนุมตั ิ และ/หรือนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ เพื่อกำ�หนดค่�ตอบแทนก่อนนำ�เสนอขอ
อนุมตั จิ �กคณะกรรมก�รบริษทั เป็นประจำ�ทุกปี โดยจะต้องคำ�นึง
ถึงหน้�ทีค่ ว�มรับผิดชอบ และคว�มเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงให้
คว�มสำ�คัญกับก�รเพิม่ มูลค่�ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในระยะย�ว
ประกอบก�รพิจ�รณ�ประเมินผลด้วยโครงสร้�งค่�ตอบแทนของ
กรรมก�รประกอบด้วยค่�ตอบแทนคงที่ ได้แก่ ค่�ตอบแทน
ประจำ� และค่�ตอบแทนผันแปร ได้แก่ ค่�เบีย้ ประชุม และโบนัส
กรรมก�ร ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจ�รณ�อนุมัติค่�ตอบแทนกรรมก�รบริษัทต�มข้อเสนอของ
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล โดยเห็น
ว่�ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษทั และคณะอนุกรรมก�รนัน้
ได้พจิ �รณ�ต�มหลักเกณฑ์และแนวท�งก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

กรรมก�รทีม่ คี ว�มเหม�ะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับขอบเขต
หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทและ
คณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษทั
ชัน้ นำ�ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุม่ อุตส�หกรรม
เดียวกัน อย่�งรอบคอบ ประกอบกับคว�มเหม�ะสมและปัจจัย
ประก�รต่�ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง กล่�วคือประม�ณก�รผลประกอบก�ร
ของบริษัทในปีท่ผี ่�นม� ตลอดจนก�รขย�ยตัวท�งธุรกิจของ
บริษทั และสภ�พเศรษฐกิจในปัจจุบนั นัน้
นอกจ�กนี้ต�มข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำ�หนดให้
กรรมก�รมีสทิ ธิได้รบั ค่�ตอบแทนจ�กบริษทั ในรูปแบบของเงิน
อ�ทิเช่น เงินเดือน เงินร�งวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิ
ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ใดหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดจ�กบริษทั
ต�มทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจ�รณ� ซึง่ อ�จกำ�หนดเป็นจำ�นวน
แน่ น อน หรื อ ว�งเป็ น หลั ก เกณฑ์ แ ละจะกำ � หนดไว้ เ ป็ น
คร�ว ๆ ไป หรือจะให้มีผลไปตลอดจนกว่�ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิก�รต่�ง ๆ ต�มระเบียบของบริษัท และได้รับชดใช้คืน
ซึ่งค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ ที่ได้จ่�ยไปเนื่องจ�กก�รปฏิบัติง�นใน
หน้�ทีข่ องกรรมก�ร โดยทีป่ ระชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563
เมื่อวันที่ 29 มิถุน�ยน 2563 ได้มีมติอนุมัติค่�ตอบแทน
คณะกรรมก�รบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมก�รชุ ด ต่ � ง ๆ
ประจำ�ปี 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2563
เป็นต้นม� ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. ค่�ตอบแทนร�ยเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)
• ประธ�นกรรมก�ร (จำ�นวน 1 คน) ได้รับ
ค่�ตอบแทนในอัตร� 45,000 บ�ทต่อเดือน
• กรรมก�ร (จำ�นวน 11 คน) ได้รับค่�ตอบแทนใน
อัตร�คนละ 30,000 บ�ทต่อเดือน
2. โบนัสกรรมก�ร
กรรมก�รบริ ษั ท ได้ รั บ โบนั ส ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 1 ของ
เงินปันผลทีม่ กี �รจ่�ยให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยให้คณะกรรมก�รบริษทั
เป็ น ผู้ พิ จ�รณ�กำ � หนดจำ � นวนเงิ น ที่ เ หม�ะสม และให้ไป
พิจ�รณ�แบ่งจ่�ยกันเอง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รตรวจสอบในลักษณะเบีย้
ประชุ ม ต�มจำ � นวนครั้ ง ที่ ก รรมก�รตรวจสอบม�ประชุ ม
คณะกรรมก�รตรวจสอบโดยไม่ มี ค่ � ตอบแทนร�ยเดื อ น
ในอัตร�ต่อไปนี้
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• ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุม
ครัง้ ละ 60,000 บ�ท
• กรรมก�รตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมครัง้ ละ 40,000 บ�ท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ
บรรษัทภิบ�ลในลักษณะเบีย้ ประชุมต�มจำ�นวนครัง้ ทีก่ รรมก�ร
สรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ม�ประชุมคณะกรรมก�ร
สรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล โดยไม่มีค่�ตอบแทน
ร�ยเดือน ในอัตร�ต่อไปนี้
• ประธ�นกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บ�ท
• กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บ�ท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ก�รงดจ่�ยค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริห�ร
ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนผู้บริห�รระดับสูง
โครงสร้�งค่�ตอบแทนของผูบ้ ริห�รระดับสูงของบริษทั มี
ก�รกำ�หนดอย่�งเหม�ะสม ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน โปร่งใส
สมเหตุสมผลกับกิจก�ร ประกอบด้วยค่�ตอบแทนร�ยเดือนและ
เงินร�งวัลประจำ�ปี โดยพิจ�รณ�จ�กผลก�รปฏิบัติง�นต�ม
เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้� ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
สภ�วธุรกิจโดยรวม และผลสำ�รวจค่�ตอบแทนของบริษทั ชัน้ นำ�
ในตล�ดหลักทรัพย์ฯ และในกลุม่ อุตส�หกรรมเดียวกัน
ก�รประเมินผลก�รปฏิบตั หิ น้�ทีข่ องกรรมก�รและก�รพัฒน�คว�มรู้
• ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
บริษัทในปี 2563 คณะกรรมก�รบริษัทโดยก�รเสนอแนะของ
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ได้มมี ติ
อนุ มั ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง และเพิ่ ม เติ ม หั ว ข้ อ ในแบบประเมิ น ผล
ก�รปฏิบตั งิ �นของคณะกรรมก�รบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องต�ม
เกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560
(CG Code) รวมทั้งเป็นไปต�มก�รปรับปรุงกฎบัตรของ
คณะกรรมก�รบริษัท รวมทั้งให้มีก�รทบทวนแบบประเมินฯ
ดั ง กล่ � วเป็ น ประจำ � อย่ � งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง โดยแบ่ ง
ก�รประเมินออกเป็นสองแบบ คือ 1) ก�รประเมินผลก�รปฏิบตั งิ �น
ของคณะกรรมก�รทัง้ คณะ (As a Whole) และ 2) ก�รประเมินผล
ก�รปฏิ บั ติ ง �นของตนเอง (Self-assessment) ซึ่ ง ผล
ก�รประเมินนัน้ คณะกรรมก�รบริษทั ได้วเิ คร�ะห์และห�ข้อสรุป
เพือ่ นำ�ไปปรับปรุงประสิทธิภ�พในก�รปฏิบตั งิ �นและเสริมสร้�ง
คว�มรู้คว�มส�ม�รถของกรรมก�รบริษัทต่อไป
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โดยก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รทั้งคณะ
(As a Whole) และก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของตนเอง
(Self-assessment) นั้น ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. คว�มรู้คว�มเข้�ใจบทบ�ทหน้�ที่ในฐ�นะกรรมก�ร
ต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยง�นหรือ
สถ�บันต่�ง ๆ เช่น ก.ล.ต. ตล�ดหลักทรัพย์ฯ หรือสภ�วิช�ชีพ
บัญชีของกรรมก�ร
2. ก�รกำ�หนดกลยุทธ์ และว�งแผนธุรกิจ (Strategy
Setting and Policy Making)
3. ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�ร/คณะกรรมก�ร
4. ก�รติดต�มร�ยง�นและผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�ร
เงิน (Financial reporting)
5. ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
6. ก�รสรรห�กรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร
7. ก�รพิ จ �รณ�ค่ � ตอบแทนสำ � หรั บ กรรมก�รและ
ผูบ้ ริห�รระดับสูง
8. ก�รประเมินผลง�นกรรมก�รผู้จัดก�ร
• ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ
ในปี 2563 บริษัทจัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
และทบทวนผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
โดยแบ่งก�รประเมินออกเป็นสองแบบ คือ 1) ก�รประเมินผล
ก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบทั้งคณะ (As a
Whole) และ 2) ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของตนเอง
(Self-assessment) ซึ่งผลก�รประเมินนั้น คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษทั ได้วเิ คร�ะห์และห�ข้อสรุป
เพื่อกำ�หนดม�ตรก�รในก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�น
ของคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อไป โดยมีก�รจัดกลุ่มหัวข้อ
ก�รประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้
1. โครงสร้�งและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมก�รตรวจสอบ
2. บทบ�ทหน้�ทีแ่ ละคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ
3. ก�รปฏิบัติหน้�ที่ และก�รประชุมคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ
4. สรุปคว�มเห็นโดยรวม
5. ก�รปฏิบตั งิ �นของเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ
6. ก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นตรวจสอบ
สำ�หรับกระบวนก�รในก�รประเมินผลนั้น หลังจ�กที่
คณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�ทบทวนแบบประเมินฯ ซึ่ง

ดำ�เนินก�รเป็นประจำ�ทุกปีแล้วนัน้ หน่วยง�นเลข�นุก�รบริษทั ได้
จัดส่งแบบประเมินให้กรรมก�รตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจ�ก
นั้นเลข�นุก�รบริษัทจะสรุปผลและนำ�เสนอผลประเมินต่อ
คณะกรรมก�รบริษทั เพือ่ ทร�บ เพือ่ ห�ม�ตรก�รในก�รปรับปรุง
ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบต่อไป
นอกจ�กนีใ้ นปี 2563 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมเพื่อ
ปรึ ก ษ�ห�รื อ กั น อย่ � งอิ ส ระถึ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ส �ระสำ � คั ญ ใน
ก�รจั ด ทำ � งบก�รเงิ น และก�รเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ไปต�ม
ม�ตรฐ�นและเป็นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งบก�รเงิน รวมทัง้ รับทร�บ
ร�ยง�นพฤติก�รณ์อนั ควรสงสัยของกรรมก�รและผูบ้ ริห�รต�ม
ม�ตร� 89/25 แห่ ง พระร�ชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระร�ชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดย
ในปี 2563 กรรมก�รผู้จัดก�รร�ยง�นว่�ไม่พบพฤติก�รณ์ใดที่
เข้�ข่�ยดังกล่�ว ส่งผลให้ก�รจัดทำ�งบก�รเงินของบริษทั แสดง
ฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดถูกต้อง
ต�มควร (True and Fair) ในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�น
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และมีคว�มเชื่อถือได้ โปร่งใส โดย
ผู้สอบบัญชีก็มีคว�มเป็นอิสระและส�ม�รถตรวจสอบได้
• ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
สรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริษัทโดยก�รเสนอแนะของ
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ได้มมี ติ
อนุมัติให้คงแบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร
สรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล รวมทัง้ ให้มกี �รทบทวน
แบบประเมินฯ ดังกล่�วเป็นประจำ�อย่�งน้อยปีละหนึง่ ครัง้ โดย
แบ่งก�รประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับก�รประเมินผล
ก�รปฏิบตั งิ �นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ คือ 1) ก�รประเมิน
ผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รทั้งคณะ (As a Whole)
และ 2) ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของตนเอง (Selfassessment) ซึ่งผลก�รประเมินนั้น คณะกรรมก�รบริษัทได้
วิเคร�ะห์และห�ข้อสรุปเพื่อกำ�หนดม�ตรก�รในก�รปรับปรุง
ประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน
และบรรษัทภิบ�ลต่อไป โดยก�รประเมินผลนัน้ ประกอบด้วย
6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. คว�มพร้อมของกรรมก�ร
2. ก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของ
กรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

3. ก�รประชุม
4. ก�รดูแลไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
(Conflict of Interest)
5. สรุปคว�มเห็นโดยรวม
6. ก�รปฏิบัติง�นของเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�
ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
อนึ่ง สำ�หรับกระบวนก�รในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติ
ง�นของคณะกรรมก�รบริ ษั ท และคณะกรรมก�รสรรห�
ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ลนั้น คณะกรรมก�รสรรห�
ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ลจะพิจ�รณ�ทัง้ แบบประเมินผล
ก�รปฏิบตั งิ �นของคณะกรรมก�รบริษทั คณะกรรมก�รสรรห�
ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล (รวมทั้งแบบประเมินผล
ก�รปฏิบตั งิ �นของกรรมก�รผูจ้ ดั ก�ร) ก่อนเสนอคณะกรรมก�ร
บริษัทเพื่อพิจ�รณ� หลังจ�กนั้นเลข�นุก�รบริษัทจะสรุปผล
และนำ�เสนอผลประเมินต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อทร�บ
รวมทั้ ง เพื่ อ ห�ม�ตรก�รในก�รปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ �พ
ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะอนุกรรมก�ร
ชุดต่�ง ๆ รวมทั้งกรรมก�รผู้จัดก�รต่อไป
ทั้งนี้ สำ�หรับปี 2563 ผลประเมินก�รปฏิบัติง�นของ
คณะกรรมก�รและคณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ ในทุกหัวข้อ
สูงกว่�เกณฑ์ที่กำ�หนดที่ร้อยละ 90 สรุปได้ดังนี้
ผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ
(As a Whole)
(ร้อยละ)

ผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
(Self-assessment)
(ร้อยละ)

1. คณะกรรมก�รบริษัท

96.44

95.47

2. คณะกรรมก�รตรวจสอบ

97.83

98.54

3. คณะกรรมก�รสรรห�
ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล

100

100

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ

ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง
คณะกรรมก�รบริษัทเห็นควรให้มีก�รจัดกิจกรรมที่จะ
ช่วยเพิ่มพูนคว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ
ของกรรมก�รและผูบ้ ริห�รระดับสูงอย่�งต่อเนือ่ ง โดยได้สง่ เสริม
และสนับสนุนให้มกี �รเข้�ร่วมสัมมน�หลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อก�รปฏิบตั หิ น้�ที่ รวมทัง้ พบปะแลกเปลีย่ นคว�มคิดเห็นกับ
คณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รระดับสูงขององค์กรต่�ง ๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�กสำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่เข้�ร่วม
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เป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยง�นกำ�กับดูแลของรัฐหรือองค์กร
อิสระ เช่น หลักสูตรกรรมก�รบริษัทของสถ�บันกรรมก�ร
บริษทั ไทยที่ ก.ล.ต. กำ�หนดให้กรรมก�รของบริษทั จดทะเบียน
ต้องผ่�นก�รอบรมอย่�งน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director
Certification Program (DCP) Director Accreditation

Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) โดย
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย(IOD) ทั้งนี้เพื่อนำ�
คว�มรู้ แ ละประสบก�รณ์ ม �พั ฒ น�องค์ ก รต่ อ ไป ทั้ ง นี้
คณะกรรมก�รบริษัทได้เข้�อบรมหลักสูตรของสม�คมส่งเสริม
สถ�บันกรรมก�รบริษทั ไทย สรุปได้ดังนี้

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการอบรม
Finance for
Non-Finance
Director (FND)
รายชื่อกรรมการบริษัท

1. น�ยนิธิ ภัทรโชค

Director
Accreditation
Program
(DAP)

3. น�ยเช�วลิต เอกบุตร
4. น�ยลักษณะน้อย พึ่งรัศมี

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

FND 21/2005

DCP 84/2007

DAP SCC/2004

DCP 122/2009

Role of the
Chairman
Program (RCP)

Role of the
Compensation
Committee
Program (RCC)

RCP 24/2010

DAP 38/2005

DAP 6/2003

8. น�ยผดุง ลิขิตสัจจ�กุล
9. น�ยดำ�ริ ตันชีวะวงศ์

Role of the
Nomination/
Governance
Committee
(RNG)

DAP 2004

6. น�ยบุญเชื้อ พลสิงขร
7. น�ยประวิตร นิลสุวรรณ�กุล

Audit
Committee
Program
(ACP)

DAP 140/2017

2. น�ยชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

5. น�งนันทสิริ อัสสกุล

Director
Certification
Program
(DCP)

DCP 106/2008

ACP 24/2008

RNG 8/2016

DCP 42/2004

ACP 6/2005

RNG 3/2012

FSD 30/2016
RCP 1/2000

DCP 229/2016
DAP 2004

DCP 106/2008

ACP 24/2008

RCC 10/2010

10. น�งส�ววรัญญู โอปน�ยิกุล
11. น�ยสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ
12. น�ยนำ�พล มลิชัย

DCP 220/2016
DAP 164/2019

นอกจ�กนี้ผู้ดูแลง�นตรวจสอบและผู้ดูแลง�นนโยบ�ยและ
ม�ตรฐ�นบัญชีของบริษัทได้ร่วมกันสรุปส�ระสำ�คัญเรื่อง
ก�รเปลี่ยนแปลงกฎหม�ย ประก�ศ และม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่
อ�จมีผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่ง
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบจะร�ยง�นเรื่อ งดั ง กล่ � วให้
คณะกรรมก�รบริษทั ทร�บเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส รวมทัง้ กฎเกณฑ์
และข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วกับบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมก�รควรทร�บ
ข้อแนะนำ�เพื่อป้องกันคว�มผิดพล�ด ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ม�ตรก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน และกรณี
ศึกษ�ต่�ง ๆ เรื่องก�รกระทำ�ทุจริตของบริษัทจดทะเบียนใน
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
สำ � หรั บ ด้ � นก�รสนั บ สนุ น ก�รปฏิ บั ติ ห น้ � ที่ ข อง
คณะกรรมก�รบริษทั นัน้ บริษทั มีเลข�นุก�รคณะกรรมก�รและ
เลข�นุก�รบริษทั ทำ�หน้�ทีป่ ระส�นง�นระหว่�งกรรมก�รบริษทั
และฝ่�ยจัดก�รบริษัท และมีหน่วยง�นเลข�นุก�รบริษัททำ�
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หน้�ทีด่ แู ลประส�นง�นด้�นกฎหม�ยกฎเกณฑ์ต�่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัทก�รดำ�เนินก�ร
ประส�นง�นให้มีก�รปฏิบัติต�มมติคณะกรรมก�รบริษัท โดย
อ้ � งอิ ง จ�กคู่ มื อ กรรมก�รบริ ษั ท ซึ่ ง รวบรวมสรุ ป กฎหม�ย
กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมก�รบริษัทตลอดจน
แนวปฏิบตั ติ �่ ง ๆ เพือ่ ให้กรรมก�รรับทร�บบทบ�ทหน้�ทีแ่ ละ
แนวปฏิบัติในตำ�แหน่งหน้�ที่ของกรรมก�รทั้งหมด โดยคู่มือ
ดังกล่�วนี้ได้มีก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องเพื่อให้ถ้อยคำ�และ
รู ป แบบก�รแสดงเนื้ อ ห�มี ค ว�มกระชั บ ส�ม�รถอ่ � นและ
ทำ�คว�มเข้�ใจได้ง�่ ยขึน้ และเพือ่ แก้ไขและเพิม่ เติมหลักเกณฑ์
ต่�ง ๆ ให้เป็นไปต�มหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบ
กับคู่มือกรรมก�รอิสระที่รวบรวมโดยตล�ดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
ก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�รเป็นกรรมก�รบริษัท
ในกรณีที่มีกรรมก�รที่ได้รับก�รเลือกตั้งร�ยใหม่บริษัท
มีแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รปฏิบตั หิ น้�ที่

กรรมก�รบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้
กรรมก�รที่เข้�รับตำ�แหน่งส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเร็ว
ทีส่ ดุ โดยมีเลข�นุก�รคณะกรรมก�รและเลข�นุก�รบริษทั เป็น
ผูป้ ระส�นง�นในเรือ่ งรวบรวมข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นเกีย่ วกับกรรมก�ร
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นก�รตรวจสอบดู แ ลให้ มี ก �รปฏิ บั ติ ต �ม
กฎหม�ยในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมก�รรวมทัง้ ก�รจัดส่งข้อมูล
ทีส่ �ำ คัญและจำ�เป็นในก�รปฏิบตั หิ น้�ทีเ่ กีย่ วกับกรรมก�รบริษทั
เช่น กฎบัตรคณะกรรมก�รบริษัท คู่มือกรรมก�ร หนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทสรุปผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้
กรรมก�รมีขอ้ มูลอ้�งอิงและส�ม�รถสืบค้นได้ในเบือ้ งต้น รวม
ทั้งจัดให้มีก�รพบปะห�รือกับกรรมก�รผู้จัดก�ร และผู้บริห�ร
จ�กหน่วยง�นต่�ง ๆ เพื่อรับทร�บและสอบถ�มข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริษทั และกรรมก�รอิสระ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 ได้ก�ำ หนดจำ�นวนปีทด่ี �ำ รง
ตำ�แหน่งในแต่ละว�ระของกรรมก�รบริษทั ให้เป็นไปต�มพระร�ช
บัญญัตบิ ริษทั มห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 กำ�หนด กล่�วคือในก�ร
ประชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมก�รบริษทั ออกจ�ก
ตำ�แหน่งจำ�นวนหนึง่ ในส�ม ถ้�จำ�นวนกรรมก�รแบ่งออกให้ตรง
เป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึง่ ในส�ม
ทัง้ นีก้ รรมก�รบริษทั ทีจ่ ะต้องออกจ�กตำ�แหน่งนัน้ ให้พจิ �รณ�จ�ก
กรรมก�รบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งน�นทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจ�กตำ�แหน่ง
อย่�งไรก็ต�มกรรมก�รบริษัทที่ออกไปนั้นอ�จได้รับเลือกตั้งให้
ดำ�รงตำ�แหน่งอีกก็ได้ โดยห�กกรรมก�รอิสระคนใดมีว�ระ
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งเกิน 9 ปี หรือห�กได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้�เป็น
กรรมก�รอีกว�ระหนึง่ จะมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเกิน 9 ปี ในปี
ที่ครบรอบออกต�มว�ระครั้งถัดไป จะมีก�รแจ้งให้ท่ปี ระชุม
ส�มัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทร�บ พร้อมคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร
เพือ่ ประกอบก�รพิจ�รณ�ของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
ก�รกำ�หนดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมก�รบริษัทจะไป
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริษทั ได้ทบทวนก�รกำ�หนด
นโยบ�ยก�รกำ�หนดจำ�นวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมก�รบริษทั
จะไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในกฎบัตรคณะกรรมก�รบริษทั เพือ่
ให้เกิดคว�มชัดเจนและสอดคล้องและเป็นไปต�มแนวท�งก�ร
พิจ�รณ�ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษทั ไทย (IOD)
โดยกำ�หนดให้กรรมก�รบริษทั ส�ม�รถไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
ในบริษัทจดทะเบียนซึ่งจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรวมไม่เกิน 5 บริษทั

ก�รกำ�กับดูแลบริษัทย่อย
เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน คณะกรรมก�รบริษัทเชื่อว่�
องค์กรจะต้องมีระบบก�รกำ�กับดูแล ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
และก�รควบคุมภ�ยในทีม่ ปี ระสิทธิภ�พ ประสิทธิผล สอดคล้อง
ต�มม�ตรฐ�นส�กล ทั้งก�รปฏิบัติง�นและระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ ดังนั้นเพื่อให้ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของ
บริษทั ย่อยเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจทีค่ ณะกรรมก�ร
บริษัทกำ�หนดไว้ คณะกรรมก�รบริษัทจึงได้กำ�หนดกลไกใน
ก�รกำ�กับดูแล รวมถึงควบคุมก�รบริห�รจัดก�รของบริษทั ย่อย
ด้วยก�รกระจ�ยอำ�น�จให้กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท และ/หรือ
ฝ่�ยจัดก�รเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนคณะกรรมก�รบริษัท เช่น
ก�รเป็นผู้พิจ�รณ�ตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็น
กรรมก�ร ผูบ้ ริห�ร หรือผูม้ อี �ำ น�จควบคุม โดยร�ยง�นให้คณะ
กรรมก�รบริษัททร�บ เป็นต้น
และเพื่อให้ก�รดูแลรักษ�ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัทเป็นไปอย่�งเหม�ะสม กรรมก�รผู้จัดก�ร และ/หรือ
ฝ่�ยจัดก�รของบริษัทย่อยต้องนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นของ
บริษัทย่อยให้กรรมก�รบริห�รของบริษัททร�บในก�รประชุม
คณะกรรมก�รบริ ห �รเป็ น ประจำ � ทุ ก เดื อ น และเสนอให้
คณะกรรมก�รบริษัทรับทร�บในก�รประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัทเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส
นอกจ�กนี้เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทส�ม�รถที่จะกำ�กับ
ดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยได้อย่�งเหม�ะสมและเป็น
ไปต�มนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท จึงมีก�รกำ�หนด
ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รและ
ผูบ้ ริห�รทีจ่ ะเป็นตัวแทนของบริษทั ในบริษทั ย่อยในก�รกำ�หนด
นโยบ�ยทีส่ �ำ คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ ด้วยก�รจัดทำ�คูม่ อื อำ�น�จ
ดำ�เนินก�รซึง่ คูม่ อื ดังกล่�วจะช่วยให้ตวั แทนของบริษทั ส�ม�รถ
ทีจ่ ะดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มคล่องตัวม�กขึน้ โดยบริษทั จะมีก�ร
ทบทวนคูม่ อื อำ�น�จดำ�เนินก�รอย่�งสม่�ำ เสมอเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยด้วย
สำ�หรับกลไกในก�รกำ�กับดูแลเกีย่ วกับก�รเปิดเผยข้อมูล
ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งบริษทั
ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง ก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึง่ สินทรัพย์
หรือก�รทำ�ร�ยก�รที่สำ�คัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น หน่วยง�น
ตรวจสอบภ�ยใน หน่วยง�นเลข�นุก�รบริษทั และฝ่�ยจัดก�รของ
บริษทั จะร่วมกันกำ�กับดูแลให้ก�รดำ�เนินก�รหรือร�ยก�รต่�ง ๆ
ดังกล่�วข้�งต้นให้ปฏิบตั ติ �มหลักเกณฑ์และวิธกี �รต�มประก�ศ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีก่ �ำ หนดและใช้บงั คับไว้
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หลั ก ปฏิ บั ติ 4 สรรหาและพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
การบริหารบุคลากร
บริษทั มีแผนก�รคัดเลือกบุคล�กรทีจ่ ะเข้�ม�รับผิดชอบ
ในตำ�แหน่งง�นบริห�รทีส่ �ำ คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสม
และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทได้ผู้บริห�รที่มีคว�มเป็น
มืออ�ชีพและบริห�รได้โดยเป็นอิสระจ�กผูถ้ อื หุน้ ร�ยใหญ่หรือ
ร�ยอื่นใด โดยมีคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ
บรรษัทภิบ�ลเป็นผูจ้ ดั ทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งกรรมก�รผูจ้ ดั ก�ร
โดยก�รเสนอแนะของคณะกรรมก�รบริห�ร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ� ทั้งนี้กระบวนก�รสรรห�
ผูบ้ ริห�รระดับสูงของบริษทั เริม่ จ�กก�รคัดเลือกผูท้ เี่ ป็นคนเก่ง
และดีเข้�ม�ร่วมง�น และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีคว�มรู้
คว�มส�ม�รถ (Young Talent) และพัฒน�สร้�งคว�มพร้อม
ให้ทกุ คนมีโอก�สเติบโตก้�วหน้�ขึน้ สูร่ ะดับ ผูบ้ ริห�รในอน�คต
(Future Leader) ได้ โดยผ่�นขั้นตอนก�รประเมินพนักง�นที่
มีศักยภ�พสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับก�รพัฒน�
ต�มแผนที่ว�งไว้เป็นร�ยบุคคล (Individual Development
Plan) มีก�รมอบหม�ยง�นทีท่ �้ ท�ย รวมทัง้ หมุนเวียนง�น เพือ่
พัฒน�ทักษะ ก�รเป็นผู้นำ�และคว�มรอบรู้ในง�นทุกด้�น ซึ่ง
ก�รเตรียมบุคล�กรดังกล่�วนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
เอสซีจแี ละได้ด�ำ เนินก�รกับพนักง�นทุกระดับให้มคี ว�มพร้อม
ในก�รทดแทนกรณีที่มีตำ�แหน่งง�นว่�งลง
ก�รประเมินผลกรรมก�รผู้จัดก�รและผู้บริห�รระดับสูงของ
บริษัท
ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริ ษั ท ได้ กำ � หนดให้ มี
ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รผู้จัดก�ร โดย
กรรมก�รบริษัททั้ง 11 คน (ยกเว้นกรรมก�รผู้จัดก�ร) เป็น
ผู้ประเมิน เพื่อให้คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ
บรรษัทภิบ�ลใช้เป็นข้อมูลอ้�งอิงสำ�หรับก�รพิจ�รณ�เสนอ
ก�รขึ้นค่�จ้�งและก�รจ่�ยเงินร�งวัลของกรรมก�รผู้จัดก�ร
โดยก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รผู้จัดก�รนั้น
ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ ก�รบริห�รและคว�มเป็นผู้นำ�
(Managerial Leadership) ในด้�นต่�ง ๆ ได้แก่ ด้�นธุรกิจ
ด้�นก�รบุคคลด้�นสังคมและด้�นบรรษัทภิบ�ล รวมทั้ง
ก�รพัฒน�ตนเองและวิช�ชีพ (Development: Personal
and Professional) นอกจ�กนั้นได้ให้กรรมก�รบริษัทเสนอ
แนวท�งที่ต้องก�รให้กรรมก�รผู้จัดก�รดำ�เนินก�รในอน�คต
เพื่ อ ให้ ก รรมก�รผู้ จั ด ก�รพั ฒ น�ธุ ร กิ จ และก�รปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
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นโยบ�ยและแนวปฏิบัติก�รเป็นกรรมก�รในสถ�บันภ�ยนอก
บริษัทของผู้บริห�ร
บริ ษั ท ได้ ใ ช้ น โยบ�ยและแนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ งก�รเป็ น
กรรมก�รในสถ�บันภ�ยนอกบริษัทของผู้บริห�รของเอสซีจี
โดยกำ�หนดให้กรรมก�รผู้จัดก�รและฝ่�ยจัดก�รของบริษัท
ส�ม�รถเป็นกรรมก�รในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจีหรือ
ใช้เวล�ของบริษทั ทำ�ง�นในสถ�บันภ�ยนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้
1) ก�รเข้�ร่วมเป็นกรรมก�รในองค์กรของภ�ครัฐซึง่ ไม่ได้
ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคก�รเมือง และเป็นก�รให้
คว�มช่วยเหลือแก่ท�งร�ชก�รซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2) ก�รเข้�ร่วมเป็นกรรมก�รในองค์กรของเอกชนที่ตั้ง
ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม เช่ น สภ�อุ ต ส�หกรรมแห่ ง
ประเทศไทย หอก�รค้�ไทย สม�คมก�รจัดก�รธุรกิจ ฯลฯ
3) ก�รเข้�ร่วมเป็นกรรมก�รในองค์กรภ�คเอกชนที่ตั้ง
ขึ้นเพื่อก�รค้�และไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและ ไม่ ใ ช้
เวล�อันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท
โดยได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบัติกรณีกรรมก�ร
ผูจ้ ดั ก�รไปดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั อืน่ หรือสถ�บันภ�ยนอก โดย
ต้องขออนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทก่อน และในกรณีของ
พนักง�นระดับจัดก�รให้เสนอขออนุมตั ติ �มอำ�น�จดำ�เนินก�ร
ของบริษัท โดยให้พิจ�รณ�ต�มเจตน�รมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้
พนักง�นทุม่ เทและตัง้ ใจทำ�ง�น ตลอดจนอุทศิ เวล�ก�รทำ�ง�น
ให้บริษัทอย่�งเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติต�มแนวจรรย�บรรณเรื่อง
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักง�นจะไม่
ประกอบกิจก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งที่เป็น หรืออ�จเป็นก�ร
แข่ ง ขั น กั บ กิ จ ก�รของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ก �รพิ จ �รณ�อนุ มั ติ ใ ห้
พนักง�นเป็นกรรมก�รหรือใช้เวล�ของบริษัททำ�ง�นให้แก่
สถ�บัน/บริษทั ภ�ยนอก เป็นดุลยพินจิ ของบริษทั ทีจ่ ะพิจ�รณ�
ต�มคว�มเหม�ะสมเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อส�รให้
พนักง�นจัดก�รที่เกี่ยวข้องทร�บโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว
ก�รบริ ห �รและพั ฒ น�บุ ค ล�กรให้ มี จำ � นวนคว�มรู้ ทั ก ษะ
ประสบก�รณ์ และแรงจูงใจที่เหม�ะสม
คณะกรรมก�รบริษัทได้ดูแลให้มีก�รบริห�รทรัพย�กร
บุคคลที่สอดคล้องกับทิศท�งและกลยุทธ์ขององค์กร โดยได้
อนุมตั ใิ ห้บริษทั มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน ซึง่ ได้ก�ำ หนดในเรือ่ งก�รปฏิบตั ติ อ่
พนักง�นในองค์กรที่ชัดเจน โดยมีก�รดูแลทั้งในเรื่องแรงง�น
และสิทธิมนุษยชน คว�มปลอดภัย สุขอน�มัยในทีท่ �ำ ง�น และ
รักษ�สิ่งแวดล้อม ก�รอบรมเพื่อพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ

ก�รมอบทุนก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โทและเอก รวมทั้งเรื่อง
ค่�ตอบแทน สวัสดิก�ร และก�รดูแลพนักง�นในระยะย�ว เช่น
จัดให้มเี งินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ โครงก�รเตรียมคว�มพร้อม
สำ�หรับพนักง�นก่อนเกษียณอ�ยุ
6.1.2 บริษทั กำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ครอบคลุมการดูแลผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
โดยเท่าเทียมกัน การส่งเสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ การป้องกัน
การใช้ขอ้ มูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การชดเชยกรณีท่เี กิดการ
ละเมิดสิทธิ การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน และมาตรการดำาเนิน
การกับผูท้ ก่ี ระทำาไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
บริษทั มีนโยบ�ยและแนวปฏิบตั กิ �รกำ�กับดูแลกิจก�รใน
เรื่องดังกล่�วต�ม CG Code ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ
ก�รส่งเสริมนวัตกรรม
บริษทั มีคว�มมุง่ มัน่ ในก�รส่งเสริมก�รพัฒน�นวัตกรรม
ทั้งนี้ ส�ม�รถสรุปแนวท�งก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ด้�นต่�ง ๆ
ได้ดังนี้
1. New Growth Product and Service เช่น มีก�รพัฒน�
ก�รดำ�เนินง�นธุรกิจใหม่ผ�่ นหน่วยง�น Engineering Solution
Business (ESB) โดยนำ�คว�มรูค้ ว�มชำ�น�ญของทีมง�นทีไ่ ด้รบั
ก�รยอมรับม�พัฒน�ทำ�ธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่
1. ธุรกิจนิคมอุตส�หกรรมหนองแค เป็นธุรกิจทีบ่ ริห�รจัดก�ร
ทีด่ นิ และทำ�ระบบส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ เช่น น้�ำ ประป� บำ�บัด
น้�ำ เสีย ให้กบั ผูป้ ระกอบก�รภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม 2. ธุรกิจ
พลังง�นเป็นธุรกิจที่รับออกแบบ จัดซื้อจัดห� และก่อสร้�ง
(Engineering, Procurement, and Construction : EPC)
ระบบ Solar Rooftop, Solar Farm หรือ Solar Floating และ
รับตรวจสอบระบบอนุรักษ์พลังง�น (Energy Audit) รวมถึง
ก�รบริก�ร Operation & Maintenance และ 3. ธุรกิจ
Business Incubation เป็นหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ตั้งต้นสำ�หรับ
ก�รทำ � ธุ ร กิ จ ใหม่ โดยรั บ ออกแบบและก่ อ สร้ � งระบบ
ส�ธ�รณูปโภคต่�ง ๆ และออกแบบพร้อมให้คำ�ปรึกษ�ระบบ
ID4.0 ภ�ยในโรงง�นอุตส�หกรรม โดยได้นำ�เสนอสินค้�และ
บริก�รภ�ยใต้แบรนด์ใหม่ “SUSUNN”
2. ก�รพัฒน�สินค้�และบริก�ร เช่น ก�รขย�ยบริก�ร
ของคลังเซร�มิก เพื่อก�รเข้�ถึงลูกค้�ที่สะดวก ก�รพัฒน�

สินค้�ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระเบื้อง Hygienic tiles
ช่วยก�รยับยั้งก�รเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เและ Health
and Clean tiles ที่พัฒน�เพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
3. ก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รง�นในรูปแบบ Integrated
Business Excellence
4. ก�รส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมแก่ พ นั ก ง�น ได้ แ ก่
ก�รสนับสนุนให้พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รปรับปรุงง�นและ
เข้�ร่วมประกวดแข่งขันก�รปรับปรุงง�นและนวัตกรรม
5. ก�รเปลี่ยนแปลงจ�กระเบียบข้อบังคับ ได้แก่ บริษัท
ได้ปฏิบตั ติ �ม พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data
Protection Act) โดยดำ�เนินก�รให้สอดคล้องต�มข้อกำ�หนด
ของ พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี ก�รกำ�หนดนโยบ�ย
ก�รคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ( Privacy Policy) และ
นโยบ�ยก�รคุม้ ครอง ข้อมูลต�มกลุม่ ประเภทของข้อมูล 6 กลุม่
(Privacy Notice) ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ถือหุ้น 2. กลุ่มคู่ธุรกิจ
3. กลุ่มพนักง�น 4. กลุ่มคู่ค้� 5. กลุ่มผู้ม�สมัครง�นและ
นักศึกษ�ฝึกง�น 6. กลุ่มผู้เข้�ร่วมกิจกรรมเพื่อก�รรักษ�หรือ
ปกปิดข้อมูล ปกป้องข้อมูลให้เป็นคว�มลับ โดยกำ�หนด
ผู้ส�ม�รถเข้�ใช้ง�นข้อมูลได้เฉพ�ะผู้ที่ได้รับอนุญ�ต และ
ก�รรักษ�คว�มสมบูรณ์ของข้อมูลไม่ให้ถกู แก้ไข เปลีย่ นแปลง
หรือถูกทำ�ล�ย รวมถึงคว�มพร้อมใช้ง�นของข้อมูลให้ส�ม�รถ
เข้�ถึงและเรียกใช้ง�นได้ตลอดเวล�โดยผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญ�ตเท่�นัน้
ก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ
บริษทั มีคว�มมุง่ มัน่ ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคณุ ธรรม
และถือมัน่ ในคว�มรับผิดชอบต่อสังคม มีก�รดำ�เนินธุรกิจโดย
ยึดหลักก�รสร้�งคุณค่�ร่วมกันระหว่�งองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่�ยเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่�งยั่งยืน โดยมีคณะกรรมก�ร
บริษัทเป็นผู้กำ�กับดูแลให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มที่กฎหม�ย
กำ�หนด และต�มทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้เป็นแนวท�งในหลักบรรษัทภิบ�ล
แนวปฏิบัติก�รพัฒน�สู่คว�มยั่งยืน จรรย�บรรณบริษัท และ
นโยบ�ยต่�ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงดูแลให้มน่ั ใจได้ว�่ สิทธิดงั กล่�ว
ได้รับคว�มคุ้มครองและได้รับก�รปฏิบัติด้วยคว�มเสมอภ�ค
อย่�งเคร่งครัด
คณะกรรมก�รบริษทั จึงได้น�ำ นโยบ�ยก�รปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) ของเอสซีจี ปี 2560
ม�เป็นแนวปฏิบตั เิ พือ่ ให้พนักง�นมีแนวท�งทีช่ ดั เจนในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจและเพิ่มมูลค่�ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งคำ�นึงถึง
ผลกระทบต่อบริษัทเพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นว่�ก�รปฏิบัติต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะเป็นไปอย่�งเป็นธรรม เหม�ะสมและครบถ้วน
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ทั้งนี้ ส�ม�รถสรุปแนวท�งก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่�ง ๆ ได้ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับผู้ถือหุ้นในฐ�นะเจ้�ของบริษัท
จึงกำ�หนดให้คณะกรรมก�รในฐ�นะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวม
ทั้งผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัท มีหน้�ที่ต้องดำ�เนินธุรกิจ
ต�มหลั ก บรรษั ท ภิ บ �ลและอุด มก�รณ์ บ ริ ษั ท เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่�ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะย�ว
บริษัทเค�รพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้�ที่ใน
ก�รดูแลผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐ�นที่กำ�หนดไว้
ต�มกฎหม�ย ข้อบังคับบริษทั และต�มหลักก�รก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดี เช่น สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก�รเสนอ
ว�ระก�รประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้�รับก�รเลือกตัง้ เป็น
กรรมก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ก�รเลือกตัง้ กรรมก�ร
สิทธิทจ่ี ะได้รบั ผลตอบแทนอย่�งเป็นธรรม รวมถึงสิทธิแก่ผถู้ อื หุน้
ในก�รเสนอแนะข้อคิดเห็นต่�ง ๆ เกี่ยวกับก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทผ่�นกรรมก�รอิสระ โดยข้อคิดเห็นทุกข้อจะได้รับ
ก�รรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�ต่อไป
2. พนักงาน
ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีอุดมก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคุณธรรม
โดยในส่วนของก�รคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นได้มีก�รปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับจรรย�บรรณเอสซีจี เรื่องสิทธิมนุษยชนและ
แรงง�น ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติต�มกฎหม�ยของแต่ละประเทศ
ก�รปฏิบัติต�มหลักส�กลว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights) ปฏิญญ�ส�กล
ว่�ด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration
of Human Rights: UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประช�ช�ติ
(United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเอสซีจีได้เข้�
ร่วมสนับสนุนและปฏิบตั ติ �มม�ตัง้ แต่ปี 2555 ปฏิญญ�ว่�ด้วย
หลักก�รและสิทธิขนั้ พืน้ ฐ�นในก�รทำ�ง�นขององค์ก�รแรงง�น
ระหว่�งประเทศ (The International Labor Organization (ILO)
Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work) และข้อกำ�หนดส�กลอืน่ ๆ ด้�นสิทธิมนุษยชนต�มสนธิ
สัญญ�ที่มีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติต�ม
ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม
คว�มปลอดภัยนับเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นคุณค่�ทีส่ �ำ คัญยิง่ ของก�ร
ทำ�ง�น บริษัทจึงมีคว�มห่วงใยและต้องก�รอย่�งสูงสุดให้
พนักง�นและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกคนมีคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
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ไม่ประสบหรือปร�ศจ�กก�รบ�ดเจ็บและก�รเจ็บป่วยจ�กก�ร
ทำ�ง�น (Injury & Illness Free) โดยก�รควบคุมคว�มเสีย่ งในก�ร
ทำ�ง�นอย่�งต่อเนือ่ ง ผ่�นก�รใช้ระบบก�รจัดก�รอ�ชีวอน�มัย
และคว�มปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework) โดย
มุ่งหวังให้แต่ละหน่วยง�นมีระบบก�รจัดก�รและพัฒน�ด้�น
คว�มปลอดภัยอย่�งต่อเนือ่ ง บริษทั มีก�รดำ�เนินก�รอย่�งจริงจัง
เพือ่ ส่งเสริมด้�นสิง่ แวดล้อม สุขภ�พ และคว�มปลอดภัยของ
พนักง�น และมุง่ ปลูกฝังจิตสำ�นึกในเรือ่ งดังกล่�วให้พนักง�นและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีหน้�ที่ต้องปฏิบัติ ต�มแนวท�งที่กำ�หนด
เพือ่ ก�รยัง่ ยืนและสอดคล้องกับจรรย�บรรณของเอสซีจี รวมทัง้
กฎหม�ย ม�ตรฐ�น ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อตกลงในระดับส�กล
สำ � หรั บ ด้ � นคว�มปลอดภั ย ในชี วิ ต และสุ ข อน�มั ย
พนักง�น บริษทั ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญเสมอม�โดยถือว่�
เป็นอีกหนึง่ คว�มเสีย่ งขององค์กร จึงทำ�ให้มกี �รดำ�เนินก�รใน
เรือ่ งดังกล่�วอย่�งต่อเนือ่ งตัง้ แต่ก�รกำ�หนดไว้ในจรรย�บรรณ
บริษัท ก�รกำ�หนดนโยบ�ยอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย
ก�รส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยง�นมีระบบก�รจัดก�ร
อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยที่ดี
ในด้�นก�รบริห�รและก�รจัดก�ร ผูบ้ ริห�รทุกคนต้องเป็น
ผูน้ �ำ และรับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มปลอดภัย (Visible
Safety Leadership) โดยก�รเป็นตัวอย่�งด้�นคว�มปลอดภัย ให้
พนักง�นและคูธ่ รุ กิจส�ม�รถรับรูว้ �่ ผูบ้ ริห�รห่วงใย (Care) และ
ให้คว�มสำ�คัญเรือ่ งคว�มปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ �นเป็นอย่�งยิง่
พร้อมกับก�รติดต�มวัดผลระดับคว�มเป็นผูน้ �ำ เพือ่ ม�ปรับปรุง
อย่�งต่อเนือ่ ง มีก�รสังเกตคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น (Safety
Observation) โดยผูบ้ ริห�ร เป็นกระบวนก�รสังเกตก�รทำ�ง�น
ของพนักง�นและคู่ธุรกิจว่�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดหรือวิธีก�ร
ทำ�ง�นอย่�งปลอดภัยหรือไม่ ห�กพบว่�ผู้ปฏิบัติง�นส�ม�รถ
ทำ�ง�นอย่�งปลอดภัยดีแล้ว ผูบ้ ริห�รจะกล่�วชมเชยเพือ่ สร้�ง
ขวัญและกำ�ลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติง�น ห�กพบประเด็นที่เป็น
คว�มเสีย่ ง ผูบ้ ริห�รจะขอให้หยุดก�รทำ�ง�นและสร้�งคว�มเข้�ใจ
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ �นปรับเปลีย่ นวิธกี �รทำ�ง�นทีม่ คี ว�มปลอดภัย เพือ่
สร้�งคว�มเข้�ใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ �น ในด้�นวิธกี �รปฏิบตั งิ �นบริษทั
มุ่งมั่นดำ�เนินก�รลดคว�มเสี่ยงและควบคุมก�รปฏิบัติอย่�งต่อ
เนือ่ ง โดยก�รทบทวนและประเมินคว�มเสีย่ งในก�รทำ�ง�นทีม่ ี
แนวโน้มก�รเสียชีวติ หรือบ�ดเจ็บรุนแรง พร้อมทัง้ ปรับปรุงระบบ
ปฏิบัติก�รและติดต�มก�รควบคุมให้เกิดก�รปฏิบัติอย่�ง
สม่�ำ เสมอ เช่น ก�รประก�ศใช้กฎพิทกั ษ์ชวี ติ (Life Saving Rules)
ซึ่งมีท้งั หมด 10 ข้อ ซึ่งเป็นกฎคว�มปลอดภัยที่ละเลยไม่ได้

ก�รสร้�งม�ตรฐ�นในก�รทำ�ง�นในทีส่ งู ตัง้ แต่ 1.8 เมตรขึน้ ไป มี
ก�รจั ด ตั้ง คณะทำ � ง�นคว�มปลอดภั ย ในก�รทำ � ง�นที่สูง
(Community of Practice, CoP) เพือ่ ดำ�เนินง�นต�มระบบ
บริห�รจัดก�รก�รทำ�ง�นที่สูงมีก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นและติดตั้ง
เครือ่ งจักรต�มระบบ Foolproof Machine ซึง่ เป็นระบบ Safety
Sensor หรือ Safety Interlock Switch เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุทเ่ี กิด
จ�กคว�มผิดพล�ดของพนักง�นทีป่ ฏิบตั งิ �นกับเครือ่ งจักร รวม
ไปถึงส่งเสริมและรณรงค์ก�รให้คว�มรูพ้ นักง�นในก�รปฏิบตั งิ �น
กับเครือ่ งจักรและก�รหยุดเครือ่ งจักรก่อนก�รปรับแต่ง มีก�รจัด
ทำ�ม�ตรฐ�นเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้�และตรวจรับรองโดยช่�งผู้
ชำ�น�ญก�รให้อยูใ่ นสภ�พพร้อมใช้ง�นอย่�งสม่�ำ เสมอ พร้อมทัง้
มีก�รบ่งชีโ้ ดยออกใบรับรองเพือ่ ตรวจติดต�มก่อนก�รใช้ง�น ใน
ด้�นก�รส่งเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมคว�มปลอดภัย บริษทั
เน้นก�รสร้�งก�รมีสว่ นร่วมระหว่�งพนักง�น ผ่�นโครงก�รและ
กิจกรรมต่�ง ๆ เป็นแนวท�งสำ�คัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้เกิดคว�มรู้
คว�มเข้�ใจและก�รทำ�ง�นร่วมกัน เพือ่ ช่วยให้คว�มผิดพล�ดและ
อุบตั เิ หตุในก�รทำ�ง�นลดลง ผ่�นกิจกรรมสร้�งก�รมีสว่ นร่วมใน
ก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนือ่ ง เช่น ก�รสังเกตก�รทำ�ง�นเพือ่ คว�ม
ปลอดภัย (Behavior- Based Safety, BBS) เพือ่ เป็นก�รปลูกฝัง
พฤติกรรมทีป่ ลอดภัยในก�รทำ�ง�น ซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญในก�รสร้�ง
วัฒนธรรมคว�มปลอดภัย กิจกรรมก�รหยัง่ รู้ ระวังภัย (KYT) เพือ่
ช่วยกันวิเคร�ะห์และค้นห�อันตร�ยทีอ่ �จจะเกิดขึน้ และช่วยกัน
ย้ำ�เตือนก่อนเริ่มปฏิบัติง�น ก�รตรวจคว�มปลอดภัยโดย
เจ้�หน้�ทีค่ ว�มปลอดภัย หัวหน้�ง�นและคณะกรรมก�รคว�ม
ปลอดภัย เพือ่ ช่วยค้นห�และลดสภ�พก�รทำ�ง�นทีไ่ ม่ปลอดภัย
กิจกรรม 5ส เพือ่ ดูแลสภ�พพืน้ ทีก่ �รทำ�ง�นให้สะอ�ดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยช่วยสร้�งวินยั และคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
ด้�นก�รจัดก�รสิง่ แวดล้อมและพลังง�น บริษทั มุง่ มัน่ ให้
พนักง�นมีส่วนร่วมในก�รทำ�ง�นและกิจกรรมเสริมในด้�น
อนุรกั ษ์พลังง�นและลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก เช่น สำ�รวจ
และแจ้งจุดทีม่ กี �รรัว่ ไหลของลมอัดอุตส�หกรรมเป็นข้อมูลให้
คณะทำ�ง�นด้�นพลังง�น เพื่อแก้ไขและบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อ
ก�รปรับปรุงต่อไป รวมทั้งมีหลักสูตรระบบก�รบริห�รจัดก�ร
สิ่งแวดล้อม ISO14001, SHE Law & Regulations เป็นต้น
ด้านการดูแลพนักงาน
1) การบริหารค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้พนักง�นทุก
ระดับอย่�งเหม�ะสม และส�ม�รถแข่งขันได้ในอุตส�หกรรม
หรื อธุ ร กิ จ โดยยึดถือ หลักคว�มเป็น ธรรมทั้งภ�ยในและ

ภ�ยนอกต�มแนวท�งของเอสซีจี ซึ่งก�รสร้�งคว�มเป็นธรรม
เมื่อเปรียบเทียบภ�ยในนั้น จะมุ่งเน้นก�รจ่�ยค่�ตอบแทน
ต�มคว�มสำ�คัญหรือค่�ของง�น มีก�รกำ�หนดโครงสร้�ง
ค่�จ้�งของแต่ละระดับตำ�แหน่งง�นอย่�งเหม�ะสม พนักง�น
จะได้ค่�ตอบแทนที่เท่�เทียมและเป็นธรรมโดยพิจ�รณ�จ�ก
ผลก�รปฏิบัติง�นและระดับตำ�แหน่งง�นที่รับผิดชอบ และ
สำ�หรับก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภ�ยนอก
นั้ น จะมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งก�รจ่ � ยค่ � ตอบแทนที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภ�วะเศรษฐกิจ อัตร�เงินเฟ้อ ดัชนีร�ค�ผู้บริโภค ก�รจ่�ย
ค่ � ตอบแทนของบริ ษั ท ในอุ ต ส�หกรรมเดี ย วกั น โดยมี
ก�รสำ�รวจก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของพนักง�นทุกระดับกับ
องค์กรภ�ยนอก อีกทั้งยังมีก�รกำ�หนดงบประม�ณก�รจ่�ย
ค่�ตอบแทนที่สอดคล้องกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัททั้ง
ในระยะสั้ น และระยะย�ว โดยก�รจ่ � ยค่ � ตอบแทนใน
ระยะสั้นนั้นจะพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทใน
แต่ละปี เช่น ก�รสร้�งยอดข�ย กำ�ไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนใน
ระยะย�วจะพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นเชิงเปรียบเทียบ
ของบริษทั ในระยะย�ว เช่น อัตร�ก�รเติบโตของกำ�ไร ส่วนแบ่ง
ก�รตล�ด ผลก�รดำ � เนิ น ง�นโดยรวมและก�รปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง
2) การจัดสวัสดิการ
บริษัทมีนโยบ�ยก�รจัดสวัสดิก�รให้พนักง�นอย่�งเหม�ะสม
โดยมีก�รทบทวนก�รจัดสวัสดิก�รอย่�งสมำ่�เสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับสภ�วะท�งเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และครอบคลุ ม ในด้ � นต่ � ง ๆ ตั้ ง แต่ ส วั ส ดิ ก �รเกี่ ย วกั บ
ก�รปฏิบัติง�น เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง ที่พัก
เครื่องแบบ สวัสดิก�รด้�นสุขภ�พ เช่น ก�รให้ค่�รักษ�
พย�บ�ลและค่�ทันตกรรม ก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี ศูนย์
กีฬ�และสุขภ�พและสวัสดิก�ร เพื่อก�รช่วยเหลือพนักง�นใน
กรณีต่�ง ๆ เช่นก�รประกันอุบัติเหตุ เงินกู้ เงินทดแทน
เป็นต้น
3) การดูแลพนักงานในระยะยาว
บริษทั มีนโยบ�ยและมุง่ มัน่ ในก�รดูแลพนักง�นในระยะย�ว
ม�อย่�งต่อเนือ่ ง โดยได้จดั ให้มเี งินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพซึง่ ได้
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงก�รคลังต�มพระร�ช
บัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 พนักง�นทีเ่ ป็นสม�ชิก
จะจ่�ยสะสมเป็นร�ยเดือนเข้�กองทุนในอัตร�ร้อยละ 2 ถึง 15
ของค่�จ้�งพนักง�น และบริษทั จะจ่�ยสมทบเป็นร�ยเดือนเข้�
กองทุนในอัตร�ร้อยละ 5 ถึง 10 ของค่�จ้�งพนักง�นต�มอ�ยุ
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ง�นของพนักง�น นอกจ�กนี้ ยังได้สง่ เสริมเรือ่ งก�รดูแลพนักง�น
ในระยะย�วอื่น ๆ เช่น ก�รช่วยเหลือค่�รักษ�พย�บ�ลหลัง
เกษียณอ�ยุต�มหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั กำ�หนด ก�รจัด
ทำ�โครงก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับพนักง�นก่อนเกษียณอ�ยุ
ทัง้ ในด้�นสุขภ�พก�รบริห�รก�รเงิน และก�รลงทุนก�รส่งเสริม
อ�ชีพ ก�รจัดตัง้ ชมรมพนักง�นต่�ง ๆ เป็นต้น
4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
บริษัทได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมให้พนักง�นทั้งในด้�น
ร่�งก�ย จิตใจ และคว�มรู้คว�มส�ม�รถ ทั้งในด้�นวิช�ชีพ
ด้�นเทคนิค และด้�นคว�มเป็นผู้นำ� รวมถึงด้�นเทคโนโลยีที่
ปัจจุบันได้เข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รช่วยทำ�ให้ก�รทำ�ง�น
ของพนักง�นมีประสิทธิภ�พและส�ม�รถตอบสนองต่อลูกค้�
ได้สะดวกและรวดเร็วม�กขึ้น โดยบริษัทได้ดำ�เนินก�รพัฒน�
ศั ก ยภ�พของพนั ก ง�นในก�รปรั บ ตั ว และพร้ อ มรั บ กั บ
สถ�นก�รณ์ของบริษัทที่มีก�รเปลี่ยนแปลงตลอดเวล� เพื่อให้
พนักง�นส�ม�รถทำ�ง�นสอดประส�นร่วมกันตลอดทั้งบริษัท
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ผ่�นก�รพัฒน�ต�มรูปแบบ 70:20:10
ที่ไม่ได้ มุ่งเน้นเฉพ�ะก�รเรียนในห้องเรียน (Classroom
Training) เท่�นั้น แต่ยังเน้นก�รเรียนรู้จ�กประสบก�รณ์และ
ก�รลงมือทำ� (Action Learning) รวมไปถึงก�รเรียนรู้จ�ก
บุคคลอืน่ (Coaching & Consulting) รวมถึงก�รเริม่ ใช้วธิ กี �ร
เรียนรู้ผ่�น e-Learning ด้วย เพื่อมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศในธุรกิจ
เซร�มิกและพร้อมเติบโตได้อย่�งยั่งยืนต่อไป
หลักสูตร Functional Training
เน้นให้พนักง�นได้พัฒน�ทักษะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ
ต�ม Core Competency ทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ นำ�คว�มรูค้ ว�มส�ม�รถ
ไปประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�น ซึ่งจ�กก�รปรับกระบวนก�ร
ผลิ ต ที่ เ น้ น ก�รบริ ห �รจั ด ก�รทรั พ ย�กรร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผลม�กที่สุด โดยทุก Location จะ
ต้องส�ม�รถผลิตสินค้�ที่มีม�ตรฐ�นเดียวกันได้ทุกแบรนด์
บริ ษั ท จึ ง ได้ กำ � หนดกระบวนก�รเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ � ง
ม�ตรฐ�นในก�รทำ�ง�นของพนักง�นให้เป็นไปในแนวท�ง
เดียวกัน เพือ่ จะได้สง่ มอบสินค้�ทีม่ มี �ตรฐ�นเดียวกันไม่ว�่ จะ
ผลิตทีโ่ รงง�นใดให้ตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้เหมือนกัน
โดยเริ่มต้นตั้งแต่หลักสูตร Functional Competency ตั้งแต่
ม�ตรฐ�นก�รผลิตกระเบือ้ งเซร�มิก และก�รควบคุมคุณภ�พ
(Basic Ceramic) และต่อด้วยกระบวนก�ร Knowledge
Sharing ของแต่ละ Function ง�น เพื่อให้ได้ม�ตรฐ�นคว�ม
รูแ้ ละถ่�ยทอดคว�มรูด้ งั กล่�วไปยังพนักง�นทีอ่ ยูห่ น้�ง�นต่อไป
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หลักสูตร Leadership Development
เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้พนักง�นได้เรียนรู้เรื่องก�ร
บริห�รจัดก�ร เพื่อให้ส�ม�รถเป็นผู้นำ� และทำ�ง�นร่วมกับผู้
อืน่ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงก�รบริห�รคว�มเปลีย่ นแปลง
ที่พนักง�นที่มีบทบ�ทหน้�ที่ในก�รเป็นผู้นำ�จะต้องบริห�ร
จัดก�รทั้งด้�นธุรกิจรวมถึงก�รเป็นแบบอย่�งที่ดีต�มแนวท�ง
ก�รทำ�ง�นที่บริษัทได้กำ�หนดไว้ เช่น
- หลักสูตร Supervisory Skill หลักก�รบริห�รง�นและ
ก�รบริห�รทีมง�นเบือ้ งต้น สำ�หรับพนักง�นระดับหัวหน้�ง�น
- หลักสูตร Business Concept Development (BCD)
หลักก�รดำ�เนินธุรกิจ สำ�หรับพนักง�นระดับบังคับบัญช�ที่
มีอ�ยุง�น 6 ปีขึ้นไป
- หลักสูตร Management Development Program
(MDP) หลักสูตรด้�นก�รจัดก�ร สำ�หรับพนักง�นระดับจัดก�ร
ที่มีอ�ยุง�น 10 ปีขึ้นไป
หลักสูตรก�รพัฒน�ทักษะ ต�มแนวท�งของระบบ Integrated
Business Excellence (IBE)
เป็นระบบทีบ่ ริษทั นำ�ม�ใช้เพือ่ พัฒน�มุมมองก�รจัดก�ร
กับปัญห� ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นตลอดทั้งบริษทั เพื่อให้
สอดประส�นกันและพร้อมรับมือกับก�รเปลีย่ นแปลงได้ โดยมี
หลักสูตรที่ได้ดำ�เนินก�รพัฒน�ทักษะของพนักง�นเพื่อเสริม
สร้�งก�รมีส่วนร่วมในด้�นต่�ง ๆ ดังนี้
- Feedback & Coaching เทคนิคก�รให้และก�รรับ
Feedback และแนวท�งก�รโค้ช
- Performance Dialogue หลักก�รใช้ Visual Board,
ก�รประชุมทีมและก�รแก้ไขปัญห�
- Inspirational Leadership ก�รสือ่ ส�รวิสยั ทัศน์ และ
ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�ที่ต้องรับผิดชอบต่อวิสัยทัศน์รวมถึง
ก�รนำ�ม�สู่ภ�คปฏิบัติ
- Courageous Conversation หลักก�รสนทน�ที่มี
ประสิทธิภ�พ โดยเฉพ�ะบทสนทน�ที่ย�ก
- Delegation & Empowerment หลักก�รจัดลำ�ดับ
คว�มสำ�คัญ ก�รมอบหม�ยง�นและอำ�น�จก�ร ตัดสินใจ
หลักสูตรก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถเรือ่ ง Safety Competency
สำ�หรับพนักง�นทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็นก�รจัดอบรม
พัฒน�ต�มข้อกำ�หนดต�มกฎหม�ย, ต�มคว�มเสีย่ งของแต่ละ
ตำ�แหน่งง�น และต�มนโยบ�ยหรือระบบจัดก�ร เพือ่ ให้พนักง�น
ทุกคนส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและมีคว�มปลอดภัย
ปร�ศจ�กก�รบ�ดเจ็บและก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�นอย่�งยัง่ ยืน

หลักสูตร Design Thinking
เพื่อเสริมสร้�งให้พนักง�นมีคว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�ร
ห�แนวท�งและกระบวนก�รในก�รทำ�ง�นให้ตอบสนองต่อ
คว�มต้องก�รของลูกค้�ในยุคปัจจุบนั ได้มปี ระสิทธิภ�พม�กขึน้
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Digital
เป็นก�รนำ�เครือ่ งมือ Digital ม�ปรับใช้ เพือ่ คว�มรวดเร็ว
ในก�รทำ�ง�น และก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้ดี
ยิ่งขึ้น เช่น Power BI, RPA, Office 365 เป็นต้น
ก�รประเมิน e-Policy
เพือ่ ให้พนักง�นได้เรียนรูว้ ธิ กี �รปฏิบตั ติ นได้อย่�งถูกต้อง
เนื่องจ�กมีข้อกฎหม�ยและภัยคุกค�มท�ง Cyber ต่�ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ธุรกรรมในรูปแบบ electronics ที่เข้มข้น
ม�กขึ้น
ก�รประเมินศักยภ�พพนักง�น และ People Characters
เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�พนักง�น (Development
Area) สำ�หรับพนักง�นจัดก�รต�มระบบ Talent Management
ด้วยก�รประเมินต�มปัจจัยทีบ่ ริษทั กำ�หนดแบบ 360 องศ� รวม
ถึงก�รประเมิน Characters เพือ่ นำ�ผลไปใช้ก�ำ หนดก�รพัฒน�
ศักยภ�พของพนักง�นต่อไป
ก�รประเมินจริยธรรมในก�รทำ�ง�น Ethics
เป็นก�รสนับสนุนให้พนักง�นมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และ
ตระหนักในเรือ่ งคุณธรรม จรรย�บรรณ ก�รต่อต้�นคอร์รปั ชัน
และส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่�งถูกต้อง
หลังจ�กที่บริษัทได้กำ�หนดให้มี Way of Working
(S-CASH) ในก�รทำ�ง�นสำ�หรับพนักง�น และได้สร้�งก�รรับรู้
และคว�มเข้�ใจไปแล้ว ก็ยังได้เพิ่มแนวท�งก�รสร้�งคว�ม
เชือ่ มโยงพฤติกรรมของพนักง�นทีต่ รงกับ S-CASH เพือ่ ใช้เป็น
ตัวอย่�งจริงในก�รสือ่ ส�รให้ทกุ หน่วยง�นได้รบั รูแ้ ละเข้�ใจจ�ก
ตัวอย่�งจริงม�กขึน้ รวมถึงเป็นก�รยกย่องชืน่ ชมในพฤติกรรม
ต�มที่บริษัทกำ�หนดไว้ และได้ขย�ยผลไปสู่คว�มร่วมมือ
ประส�นง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เห็นภ�พ
เดียวกัน เพื่อพัฒน�โอก�สที่จะเติบโตของธุรกิจต่อไป
Way of Working (S-CASH) ซึ่งประกอบไปด้วย
• Synergy (รวมพลังร่วมใจ) ประส�นคว�มร่วมมือ
สื่อส�รต่อเนื่อง ให้เกียรติยกย่องและไว้ว�งใจกัน ผลง�นของ
ทีมตอบโจทย์เป้�หม�ยขององค์กร
• Customer-Centric (ใส่ใจลูกค้�) ศึกษ�เรียนรู้ข้อเท็จ
จริงจนเกิดคว�มเข้�ใจ แล้วนำ�ไปตอบสนองคว�มต้องก�รและ
สร้�งคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้� (End User)

• Accountability & Commitment (มุ่งมั่นคำ�สัญญ�)
มุ่งมั่นตั้งใจทำ�จนสุดคว�มส�ม�รถ เมื่อล้มเหลวก็ยอมรับ
เรียนรู้ รีบแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เมื่อสำ�เร็จต้องนำ�ไปต่อยอด
พัฒน�ให้ดียิ่งขึ้น
• Speed with Quality (พัฒน�ว่องไว) รวดเร็วว่องไว
ในก�รแก้ไขปัญห�และตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�
(End User) พร้อมปรับตัวให้ทันกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่�งรวดเร็ว
• Hands on (รู้เข้�ใจ...ทำ�ทันที) คลุกหน้�ง�นลงสน�ม
ทำ�จริงจนรู้จริง แล้วนำ�คว�มรู้นั้นม�ทำ�ให้เกิดผลท�งธุรกิจ
โดยบริษัทส่งเสริมให้พนักง�นรู้คว�มหม�ยและมีคว�ม
เข้�ใจใน S-CASH ผ่�นช่องท�งต่�ง ๆ รวมถึงรูปแบบในก�ร
พัฒน�แบบ 70:20:10 เพื่อให้พนักง�นส�ม�รถนำ� Way of
working (S-CASH) ไปใช้ในก�รทำ�ง�นได้
โดยในปี 2563 พนักง�นของบริษัทมีวันฝึกอบรมเฉลี่ย
1 วันต่อคน และมีค�่ ใช้จ่�ยในก�รเรียนรู้และพัฒน�พนักง�น
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอก ม�กกว่� 2,600,000 บ�ท
3. ลูกค้า
บริษัทมีคว�มมุ่งมั่นที่จะสร้�งสรรค์นวัตกรรมอย่�ง
ต่อเนือ่ งเพือ่ ส่งมอบสินค้�และบริก�รทีต่ อบสนองคว�มต้องก�ร
ที่แท้จริงของลูกค้�ทั้งด้�นคุณภ�พและร�ค�ที่เป็นธรรม โดย
สินค้�และบริก�รจะต้องมีคว�มปลอดภัยในระดับม�ตรฐ�น
ส�กล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้�งก�รเติบโตอย่�ง
ยั่งยืนด้วยก�รใช้กลยุทธ์คว�มเป็นเลิศในก�รดำ�เนินง�นและ
ก�รตล�ดเพิม่ คุณค่� (Human Value Marketing) เพือ่ ให้ลกู ค้�
เกิดคว�มมั่นใจและได้รับคว�มพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มี
หน่ ว ยง�นที่ รั บ ผิ ด ชอบก�รบริ ก �รลู ก ค้ � สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับสินค้�และบริก�ร รวมถึงก�รให้ค�ำ ปรึกษ�
เกี่ยวกับวิธีก�รแก้ปัญห� ก�รบริก�รหลังก�รข�ยรวมถึงรับ
ข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญห�เพื่อนำ�ข้อเสนอแนะไปจัดทำ�เป็น
แผนง�นสำ�หรับปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นให้ดมี �กขึน้
บริษัทมีกระบวนก�รบริห�รเพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้� โดยมีปัจจัยหลักสำ�คัญคือ Voice of Customer จึง
ได้มกี �รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�ในแต่ละกลุม่ ธุรกิจเป็น
ประจำ�ทุกปี เพื่อวัดระดับคว�มค�ดหวัง และคว�มพึงพอใจ
ของลูกค้� และนำ�เอ�คว�มต้องก�รเชิงลึกของลูกค้�ม�พัฒน�
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ก�รพัฒน�สินค้�ใหม่ ทั้ง
ในส่วนของขน�ด ผิวเคลือบ และลวดล�ยต่�ง ๆ รวมทั้งใน
ส่วนของก�รบริก�รทัง้ ในด้�นก�รส่งมอบสินค้�และก�รบริก�ร
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หลังก�รข�ย นอกจ�กนี้ยังมีก�รนำ�เอ�คว�มต้องก�รเชิงลึก
ของลูกค้�ม�พัฒน�ต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ก�ร
พั ฒ น�นวั ต กรรมที่ ค รอบคลุ ม ระบบง�น Knowledge
Management, e-Service, e-Selling และ Business
Warehouse เพื่อรับฟังคว�มคิดเห็นของลูกค้� (Customer
Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กล�งฐ�นข้อมูล
ลูกค้�สำ�หรับก�รข�ยและก�รให้บริก�ร รวมทัง้ มีระบบวิเคร�ะห์
ข้อมูลพฤติกรรมก�รบริโภคของลูกค้� เพือ่ เรียนรูค้ ว�มต้องก�ร
ของลูกค้�และสร้�งคว�มพึงพอใจให้ลกู ค้�ในระยะย�ว
1. คู่ค้าและคู่ธุรกิจ
บริษัทปฏิบัติต�มกรอบก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่สุจริต
โปร่งใส โดยยึดถือก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และ
สัญญ�ที่กำ�หนด จรรย�บรรณ และคำ�มั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้�อย่�ง
เคร่งครัด มีก�รพิจ�รณ�ร�ค�ซือ้ ทีเ่ หม�ะสมและยุตธิ รรม โดย
คำ�นึงถึงคว�มสมเหตุสมผลด้�นร�ค� คุณภ�พและบริก�รทีไ่ ด้รบั
มีก�รกำ�หนดระเบียบในก�รจัดห�และดำ�เนินก�รต่�ง ๆ ที่
ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จ�ก
คู่ค้� สนับสนุนก�รจัดห�ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยง
ก�รซื้ อ สิ น ค้ � กั บ คู่ ค้ � ที่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ ละเมิ ด
ทรัพย์สินท�งปัญญ� และไม่ทำ�ธุรกิจกับคู่ค้�ที่มีพฤติกรรมที่
ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย
สำ�หรับคู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบ�ยในก�รดูแลคู่ธุรกิจ โดย
เน้นเรื่องสภ�พแวดล้อมและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นและ
ผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยก�รเข้�ไปให้คว�มรู้ ให้คำ�ปรึกษ�
และสร้�งแรงจูงใจเพื่อให้เกิดก�รพัฒน�ระบบก�รจัดก�รด้�น
สิ่งแวดล้อมและก�รส่งเสริมคว�มปลอดภัย ด้วยก�รให้ก�ร
รับรองระบบคว�มปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
ที่เหม�ะสมและยุติธรรม นอกจ�กนี้ยังส่งเสริมก�รพัฒน�ขีด
คว�มส�ม�รถและพัฒน�คว�มรู้ทั้งในง�นและนอกง�นของ
คู่ธุรกิจให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น
และสนับสนุนให้คธู่ รุ กิจมีก�รพัฒน�คว�มรู้ เพือ่ ให้ก�รทำ�ง�น
เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด รวมทั้งก�รดำ�เนินก�รผลักดันให้คู่ค�้
และคู่ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจดำ�เนินนโยบ�ยและแนวปฏิบัติที่จะ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
บริษัทได้ใช้จรรย�บรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier
Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในจรรย�บรรณนี้ หม�ยคว�ม
รวมถึง ผู้ข�ยสินค้� ผู้รับจ้�ง และ/หรือ ให้บริก�รแก่บริษัท
เพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีคว�มเข้�ใจที่ถูกต้อง และเป็น
แนวท�งให้คธู่ รุ กิจร่วมกัน โดยคูธ่ รุ กิจของบริษทั จะต้องลงน�ม
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ตอบรับจรรย�บรรณคู่ธุรกิจบริษัทก่อนเริ่มทำ�ธุรกิจกับบริษัท
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทจะดำ�เนินก�รคัดเลือกคู่ค้�
และคู่ธุรกิจอย่�งมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุน
คูค่ �้ และคูธ่ รุ กิจทีด่ �ำ เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม มีคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และบริษทั จะไม่ท�ำ ธุรกรรมกับบุคคล
หรือนิตบิ คุ คลทีก่ ระทำ�ผิดกฎหม�ย หรือมีพฤติกรรมทีส่ อ่ ไปใน
ท�งทุจริต และมีก�รเผยแพร่นโยบ�ยดังกล่�วไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทแล้วด้วย
2. เจ้าหนี้
คณะกรรมก�รบริษทั คำ�นึงถึงคว�มเสมอภ�คของทุกฝ่�ย
ทีเ่ กีย่ วข้อง คว�มซือ่ สัตย์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ และยึดมัน่ ในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจเพื่อสร้�งคว�มเชื่อถือและเป็นธรรมให้แก่เจ้�หนี้
โดยปฏิบตั ติ �มนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบตั ติ อ่ เจ้�หนีข้ องบริษทั
ดังนี้
1. ปฏิบัติต�มสัญญ�และเงื่อนไขต่�ง ๆ ที่ตกลงกันไว้
อย่�งเคร่งครัด ทั้งในแง่ของก�รชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ก�รดูแลหลักทรัพย์ค�้ำ ประกัน รวมถึงภ�ระผูกพันและหนีส้ นิ ที่
อ�จเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
หรือมีเหตุท�ำ ให้ผดิ นัดชำ�ระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้�หนีท้ ร�บล่วง
หน้�โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจ�รณ�ห�แนวท�ง
แก้ไขโดยใช้หลักคว�มสมเหตุสมผล
3. บริห�รจัดก�รเงินทุนให้มีโครงสร้�งที่เหม�ะสมเพื่อ
สนับสนุนก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และรักษ�คว�มเชื่อมั่น
ต่อเจ้�หนี้
4. มุง่ มัน่ ในก�รรักษ�สัมพันธภ�พทีย่ งั่ ยืนกับเจ้�หนีแ้ ละ
ให้คว�มเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. ชุมชน
บริษัทดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่�ย และถือมั่นในอุดมก�รณ์ก�รดำ�เนินธุรกิจที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต
และเสริมสร้�งประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้�ไป
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยเฉพ�ะอย่ � งยิ่ ง ก�รพั ฒ น�และส่ ง เสริ ม
ศักยภ�พของเย�วชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำ�นึกและส่งเสริมให้
พนักง�นและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้�ที่รับ
ผิดชอบและทำ�ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจ�กนี้ยัง
เปิดโอก�สให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงก�รต่�ง ๆ รวมทั้งเสนอคว�มคิดเห็น
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลม�จ�กก�รดำ�เนินง�น

ของบริษทั โดยมุง่ หวังให้อตุ ส�หกรรมและชุมชนส�ม�รถอยูร่ ว่ ม
กันได้อย่�งยั่งยืน บริษัทเชื่อว่�ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็น
ร�กฐ�นในก�รพัฒน�ประเทศให้เจริญก้�วหน้� จึงมุ่งเน้นก�ร
พัฒน�ชุมชนให้มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมก�ร
กิจก�รสังคมเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของเอสซีจีทำ�หน้�ที่
กำ�หนดนโยบ�ยและดูแลเกีย่ วกับก�รจัดโครงก�รและกิจกรรม
ต่�ง ๆ และส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น ทั้งนี้ บริษัท
แบ่งก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รพัฒน�ชุมชนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
• ด้�นสังคมและชุมชนโดยรอบโรงง�น ซึ่งเน้นนโยบ�ย
ก�รดูแลคุณภ�พชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น “โครงก�รปัน
โอก�สว�ดอน�คต” “โครงก�รด้�นก�รส่งเสริมอ�ชีพ” ซึ่งมุ่ง
หวังให้อุตส�หกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่�งยั่งยืน ดูแล
ชุมชนด้�นสุขภ�พอน�มัย ก�รยกระดับม�ตรฐ�นโรงง�นสู่
อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ ก�รเผยแพร่องค์คว�มรูเ้ กีย่ วกับก�รดูแล
ชุมชน และก�รจัดอบรมเพือ่ สร้�งคว�มรูค้ ว�มส�ม�รถในด้�น
ต่�ง ๆ ให้คนในชุมชน
• ด้�นสังคมโดยรวม ซึง่ เน้นนโยบ�ยในก�รพัฒน�ศักยภ�พ
มนุษย์ ก�รยกระดับคุณภ�พชีวติ และคว�มอยูด่ กี นิ ดีของสังคม
โดยผส�นองค์คว�มรู้ คว�มเชีย่ วช�ญขององค์กรเข้�กับศักยภ�พ
ของสังคม เช่น “โครงก�รส่งเสริมคว�มรูเ้ ปิดโลกกว้�ง” ซึง่ มีจดุ
ประสงค์หลักเพือ่ เสริมสร้�งคว�มรูด้ �้ นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
ขั้นพื้นฐ�นแก่นักเรียนในโรงเรียนขน�ดเล็ก โดยก�รพ�ไป
ทัศนศึกษ� ณ แหล่งเรียนรูจ้ งั หวัดใกล้เคียง
4. หน่วยงานราชการ
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับหน่วยง�นร�ชก�รในฐ�นะผู้มี
ส่วนได้เสียโดยได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ใิ นก�รทำ�ธุรกรรมกับรัฐไว้
ในจรรย�บรรณและนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชัน โดยจะต้อง
ปฏิ บั ติ ต �มกฎหม�ยและระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ � ง
เคร่งครัด ซึ่งมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่�งกันใน
แต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำ�ก�รใด ๆ ที่อ�จจูงใจให้
พนักง�นในหน่วยง�นร�ชก�รมีก�รดำ�เนินก�รที่ไม่ถูกต้อง
เหม�ะสม รวมถึงก�รให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นร�ชก�ร ทัง้
ท�งด้�นวิช�ก�รและก�รสนับสนุนกิจกรรมต่�ง ๆ ตลอดจน
รับฟังคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจ�กหน่วยง�น
ร�ชก�ร
5. สื่อมวลชน
บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รและ
ก�รแถลงข่�วแก่สื่อมวลชน เพื่อให้ส�ม�รถสื่อส�รต่อไปยัง
ส�ธ�รณชนได้อย่�งถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุก�รณ์ โดย

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รให้ข้อมูลอย่�งรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผย
โปร่งใส โดยได้ดำ�เนินร่วมกับเอสซีจีในก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ
เช่น ก�รนำ�เสนอถึงฐ�นะท�งก�รเงินของบริษทั เพือ่ สร้�งก�ร
มีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่�งจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้�ง
คว�มสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนด้วย
6. คู่แข่ง
บริษัทดำ�เนินธุรกิจโดยมีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต่อคู่แข่ง
อย่�งเป็นธรรมและสุจริตต�มกรอบของกฎหม�ยก�รแข่งขัน
ท�งก�รค้� โดยยึดมัน่ ในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้จรรย�บรรณ
บริษทั อย่�งมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทัง้ ไม่เอ�เปรียบคูแ่ ข่งด้วยวิธี
ก�รอันไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ไม่แสวงห�ข้อมูลทีเ่ ป็นคว�มลับด้วย
วิธกี �รทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหม�ะสม ไม่กระทำ�ก�รใด ๆ ทีเ่ ป็นก�ร
ละเมิดทรัพย์สนิ ท�งปัญญ�ของคูแ่ ข่ง ไม่ท�ำ ล�ยชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง
ด้วยก�รกล่�วห�ในท�งร้�ย โดยปร�ศจ�กข้อมูลคว�มจริง ตลอด
จนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดก�รค้�อย่�งเสรี
7. ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำาความคิด
บริษทั ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ มีก�รเปิดเผยข้อมูลก�รดำ�เนินธุรกิจ
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และส�ม�รถตรวจสอบได้ อีกทั้ง
ยังตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของมุมมอง คว�มคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะที่ม�จ�กภ�คประช�สังคม เพื่อนำ�ม�สะท้อนถึง
ประเด็นต่�ง ๆ ที่องค์กรส�ม�รถพัฒน�เพื่อสร้�งคุณค่�และ
ประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นก�รดูแลและสร้�งคุณค่�ให้
แก่สงั คม ชุมชน รวมทัง้ ก�รขย�ยผลสูอ่ ตุ ส�หกรรม ตลอดห่วง
โซ่อุปท�นของบริษัท เพื่อให้เกิดแนวท�งร่วมกันในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจที่ยั่งยืน
ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั เปิดโอก�สให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในก�รเสนอ
แนะคว�มคิดเห็นผ่�นช่องท�งนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
โทรศัพท์: 0-2586-5474 อีเมล: cotto_ir@scg.com ซึง่ ข้อเสนอ
แนะต่�ง ๆ จะได้รับก�รรวบรวมกลั่นกรองเพื่อร�ยง�นต่อ
ผู้บริห�รระดับสูงและคณะกรรมก�รบริษัทต�มลำ�ดับต่อไป
บริษทั ได้เปิดช่องท�งให้พนักง�นรวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียภ�ยนอก
ส�ม�รถติดต่อ เสนอคว�มคิดเห็น ร้องเรียน และร�ยง�น
ก�รกระทำ � ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ผ่ � นช่ อ งท�ง Whistleblowing
System ภ�ยในอินทร�เน็ตสำ�หรับพนักง�น และเว็บไซต์
www.scgceramics.com สำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อดำ�เนินก�รต�มกระบวนก�รดังต่อไปนี้
พนั ก ง�นหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย เสนอคว�มคิ ดเห็นผ่ �น
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ช่องท�งที่กำ�หนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นคว�มลับ และ
จะเปิดเผยเท่�ที่จำ�เป็น บริษัทมีม�ตรก�รในก�รคุ้มครองผู้ให้
เบ�ะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบโดยไม่
เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจ�กนี้ผู้ร้องเรียน
ส�ม�รถร้องขอให้บริษทั กำ�หนดม�ตรก�รคุม้ ครอง ทีเ่ หม�ะสม
ก็ได้ หรือบริษัทอ�จกำ�หนดม�ตรก�รคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน
ไม่ต้องร้องขอก็ได้ ห�กเห็นว่�เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิด
คว�มเสียห�ยหรือคว�มไม่ปลอดภัย
หลักปฏิ บั ติ 6 ดู แ ลให้มีระบบการบริหารความเสี่ย งและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน
คณะกรรมก�รได้ก�ำ กับดูแลให้มนั่ ใจว่�บริษทั มีระบบก�ร
บริห�รคว�มเสีย่ งและก�รควบคุมภ�ยในอย่�งเหม�ะสมเพือ่ ที่
จะทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยอย่�งมีประสิทธิผล
และมี ก �รปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นที่
เกีย่ วข้อง คณะกรรมก�รบริษทั ได้มกี �รแต่งตัง้ คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ จำ�นวน 4 คน ทำ�
หน้�ที่เป็นตัวแทนในก�รกำ�กับดูแลกระบวนก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยงของบริษัท (ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเป็นล�ย
ลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบต�มที่ได้เปิด
เผยในเอกส�รแนบ 5 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท) โดย
หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในจะสอบท�นกระบวนก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงและก�รระบบก�รควบคุมภ�ยใน ร�ยง�นผลต่อ
คณะจัดก�รและคณะกรรมก�รตรวจสอบ และนำ�ม�ร�ยง�น
ต่อคณะกรรมก�รบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยร�ยละเอียดในเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อ
ที่ 2. ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง และหัวข้อที่ 9. ก�รควบคุม
ภ�ยในและร�ยก�รระหว่�งกัน ในหน้� 23 และ 107 ต�มลำ�ดับ
รวมถึงเปิดเผยร�ยละเอียดก�รปฏิบตั หิ น้�ทีข่ องคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบในหัวข้อที่ 8. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญ
ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อ 8.2 ร�ยง�นผลก�รปฎิบตั หิ น้�ที่
คณะกรรมก�รตรวจสอบ ในหน้� 104
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�นโยบ�ย
ต่อต้�นคอร์รัปชันเป็นล�ยลักษณ์อักษร โดยได้มีมติอนุมัติ
นโยบ�ยดังกล่�วในปี 2562 ซึ่งบริษัทได้นำ�ม�เป็นแนวท�งใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรม�โดยตลอด
และบริษัทได้ประก�ศเจตน�รมณ์เข้�ร่วมโครงก�รแนวร่วม
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ปฏิบัติของภ�คเอกชนในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (CAC) ทั้งนี้
ในปี 2563 คณะกรรมก�รแนวร่วมต่อต้�นคอร์รัปชันของภ�ค
เอกชนไทย (CAC) ได้ มี ม ติ ใ ห้ ก �รรั บ รองบริ ษั ท เอสซี จี
เซร�มิกส์ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นสม�ชิกแนวร่วมต่อต้�น
คอร์รัปชันของภ�คเอกชนไทย และได้ประก�ศไว้ในเว็ปไซต์
ของ CAC เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้เปิดเผยร�ยละเอียดใน
เรื่องนี้ไว้ในหัวข้อที่ 8. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�น
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อ 8.1.4 ก�รติดต�มให้มีก�รปฎิบัติ
ต�มนโยบ�ยและแนวปฎิบัติในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ภ�ยใต้
หัวข้อเรือ่ งก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปชัน ในหน้� 102
ก�รรับเรื่องร้องเรียนและก�รดำ�เนินก�รกรณีมีก�รชี้เบ�ะแส
ทั้งนี้ เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับพนักง�นและผู้มีส่วน
ได้เสียต่�ง ๆ ว่�ก�รร�ยง�นหรือให้ข้อมูลหรือเบ�ะแสห�ก
พบเห็นก�รฝ่�ฝืน หรือพบคว�มผิดปกติในก�รดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทนั้น จะไม่ทำ�ให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับคว�ม
เดือดร้อนเสียห�ย คณะกรรมก�รบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติก�ร
กำ�หนดนโยบ�ยก�รคุ้มครองและให้คว�มเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้ง
ข้อมูลหรือให้เบ�ะแสเกี่ยวกับก�รทุจริต หรือไม่ปฏิบัติต�ม
กฎหม�ย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรย�บรรณของบริษัท และ
นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยได้
กำ�หนดนโยบ�ยดังกล่�วเป็นล�ยลักษณ์อกั ษร โดยบริษทั ได้เปิด
ช่องท�งให้พนักง�นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอกส�ม�รถ
ร�ยง�นหรือให้ข้อมูลก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง ในระบบก�รรับ
ข้อร้องเรียน (Whistleblowing System) ผ่�น Web Intranet
สำ�หรับพนักง�น และเว็บไซต์ www.scgceramics.com
สำ�หรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้กำ�หนดกลไก
สำ�หรับคุ้มครองและบรรเท�คว�มเดือดร้อนเสียห�ยให้แก่ผู้ที่
ได้ร�ยง�นหรือให้ขอ้ มูลทีถ่ กู กระทำ�โดยไม่เป็นธรรม โดยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องถือเป็นคว�มลับ และจะเปิดเผยเท่�ทีจ่ �ำ เป็น บริษทั
มีม�ตรก�รดำ�เนินก�รตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผูร้ อ้ งเรียน
หรือแหล่งข้อมูล โดยบริษทั ได้เปิดเผยร�ยละเอียดในเรือ่ งนีไ้ ว้ใน
หัวข้อที่ 8. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร ข้อ 8.1.4 ก�รติดต�มให้มกี �รปฎิบตั ติ �มนโยบ�ยและ
แนวปฎิบตั ใิ นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ภ�ยใต้หวั ข้อเรือ่ งก�รแจ้ง
เบ�ะแส (Whistleblowing) ในหน้� 103
ก�รกำ�กับดูแลในมีระบบรักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมูล
คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�นโยบ�ย
ก�รคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั (Privacy Policy) เป็น
ล�ยลักษณ์อักษร โดยได้กำ�หนดให้ก�รเก็บ ก�รใช้ และ

ก�รเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลต้องทำ�ต�มหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหม�ย
กำ�หนด เช่น ต้องได้รับคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของข้อมูลส่วน
บุคคลก่อนหรือมีสิทธิต�มกฎหม�ยกำ�หนด ต้องมีก�รแจ้ง
วัตถุประสงค์และร�ยละเอียดก�รใช้ขอ้ มูลให้เจ้�ของข้อมูลส่วน
บุคคลทร�บ จัดให้มีม�ตรก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมูล
จัดม�ตรก�รรองรับสิทธิของเจ้�ของข้อมูลส่วนบุคคล และห�ก
ไม่ปฏิบัติต�มจะมีโทษท�งแพ่ง ท�งอ�ญ� และท�งปกครอง
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ กลไก ม�ตรก�รกำ�กับดูแล
และก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลส่วนบุคคลอย่�ง ชั ด เจน และ
เหม�ะสม เค�รพสิทธิคว�มเป็นส่วนตัวของลูกค้� ผู้ถือหุ้น
พนักง�นของบริษัท และบุคคลต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
เพือ่ ให้เกิดคว�มมัน่ ใจว่�บุคคลดังกล่�วจะได้รบั คว�มคุม้ ครอง
สิทธิอย่�งครบถ้วนต�มกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
คณะกรรมก�รได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในเรือ่ งก�ร
จัดก�รเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งหม�ยถึง คณะกรรมก�รบริษัท ฝ่�ยจัดก�รและพนักง�น
บริษทั อย่�งรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมก�ร
บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบัติต่�ง ๆ ในเรื่องคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ รวมทั้งได้มีก�รติดต�มดูแลและ
จัดก�รคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อ�จเกิดขึ้นได้ รวมไป
ถึงก�รป้องกันก�รใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูล และ
โอก�สของบริษัท และก�รทำ�ธุรกรรมกับผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์
เกีย่ วโยงกับบริษทั ในลักษณะทีไ่ ม่สมควร โดยบริษทั ได้เปิดเผย
ร�ยละเอียดในเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อที่ 8. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนิน
ง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ข้อ 8.1.4 ก�รติดต�มให้
มีก�รปฎิบตั ติ �มนโยบ�ยและแนวปฎิบตั ใิ นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ภ�ยใต้หวั ข้อก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในหน้� 100
ก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
คณะกรรมก�รให้คว�มสำ�คัญเรื่องก�รดูแลเรื่องก�รใช้
ข้อมูลภ�ยในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนหรือ
ข้อมูลที่อ�จมีผลกระทบต่อร�ค�หลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อ
แสวงห�ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในท�งมิชอบ โดยได้
จัดทำ�นโยบ�ยก�รจัดก�รข้อมูลภ�ยในทีม่ ผี ลต่อร�ค�หลักทรัพย์
(Insider Trading Policy) รวมทั้งจัดทำ�แนวปฏิบัติก�รจัดก�ร
ข้อมูลภ�ยในที่มีผลต่อร�ค�หลักทรัพย์ (Insider Trading
Guideline) และกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รกำ�หนดระยะเวล�ห้�ม
คณะกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�รและพนักง�นในหน่วยง�นที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภ�ยใน ฯลฯ ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท

(Blackout Period) เป็นล�ยลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวท�งของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน
อื่น ๆ โดยบริษัทได้เปิดเผยร�ยละเอียดในเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อ
ที่ 8. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รข้อ 8.1.4 ก�รติดต�มให้มีก�รปฎิบัติต�มนโยบ�ยและ
แนวปฎิบตั ิในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ภ�ยใต้หัวข้อก�รใช้ข้อมูล
ภ�ยในเพื่อแสวงห�ผลประโยชน์ในหน้� 101
โดยในปี 2563 ที่ผ�่ นม� ไม่ปร�กฏก�รกระทำ�คว�มผิด
ของกรรมก�ร ผู้บริห�รระดับสูง และพนักง�นที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รใช้ข้อมูลภ�ยในแต่อย่�งใด
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล
ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส
คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญเรื่องก�รเปิดเผย
ส�รสนเทศเนือ่ งจ�กเป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อก�รตัดสินใจของ
ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย จึงมีคว�มจำ�เป็นทีต่ อ้ งมีก�รควบคุม
และกำ � หนดม�ตรก�รในก�รเปิ ด เผยส�รสนเทศทั้ ง ที่ เ ป็ น
ส�รสนเทศท�งก�รเงินและทีไ่ ม่ใช่ท�งก�รเงินให้ถกู ต้องต�มที่
กฎหม�ย กฎเกณฑ์ ม�ตฐ�น และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กำ�หนด โดยมีส�ระสำ�คัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้
และทันเวล�ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูล
ส�รสนเทศผ่�นระบบ SETLink ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงดูแลให้ก�รเปิดเผยงบก�รเงิน และ
แบบ 56-1 One Report สะท้อนฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�ร
ดำ�เนินง�นอย่�งเพียงพอ และได้สนับสนุนให้บริษัทจัดทำ�คำ�
อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยจัดก�ร (MD&A) เพือ่ เผยแพร่
ให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนทร�บข้อมูลและเข้�ใจก�รเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นกับฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทใน
แต่ละไตรม�สให้ดียิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ ในก�รเปิดเผยข้อมูลต่�ง ๆ ของบริษทั นัน้ คณะกรรมก�ร
บริษัทยังได้กำ�กับดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลโดยจัดทำ�ร�ยง�น
คว�มยัง่ ยืนต�มคว�มเหม�ะสม ซึง่ รวมถึงก�รปฏิบตั อิ ย่�งเป็นธรรม
ก�รเค�รพต่อสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม โดยคำ�นึงถึงกรอบก�รร�ยง�นในระดับส�กล ไว้เป็น
ส่วนหนึง่ ของแบบ 56-1 One Report ของบริษทั รวมทัง้ ได้ดแู ลให้
ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญและสะท้อนก�รปฏิบตั ซิ ง่ึ จะนำ�ไปสู่
ก�รสร้�งคุณค่�แก่กจิ ก�รอย่�งยัง่ ยืน
นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติ
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เรื่องก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นก�รจัด
ระเบียบก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกัน
คว�มเสียห�ยทีอ่ �จเกิดขึน้ จ�กก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งไม่ถกู ต้อง
รวมทัง้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน ส�ธ�รณชนหรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ต่�ง ๆ มัน่ ใจได้ว�่ ก�รเปิดเผยข้อมูลของบริษทั มีคว�มถูกต้อง
ชัดเจนสอดคล้องกับกฎหม�ยและเป็นไปอย่�งเท่�เทียมกัน โดย
ในปี 2561 คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัตินโยบ�ยก�รเปิดเผย
ข้อมูล (Disclosure Policy) ต�มข้อเสนอแนะของคณะกรรมก�ร
สรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ลและคณะกรรมก�ร
บริห�รเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหม�ยในปัจจุบัน รวมทั้งแนว
ปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์ฯ
ช่องท�งก�รเผยแพร่ข้อมูลส�รสนเทศของบริษัท
คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผย
ข้อมูลที่มีคว�มถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งข้อมูลท�งก�รเงิน
ผลก�รดำ�เนินง�นและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจ�กก�ร
เปิดเผยข้อมูลต�มหน้�ที่ภ�ยใต้ข้อบังคับของกฎหม�ยแล้ว
บริษทั ยังได้พฒั น�ช่องท�งในก�รสือ่ ส�รข้อมูลและข่�วส�รผ่�น
สื่อที่หล�กหล�ยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
1. จัดให้มีผู้ดูแลง�นด้�นนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่อง
ท�งติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่�งประเทศ
2. แถลงข่�วผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ไตรม�ส รวมทั้ง
ข่�วโครงก�รลงทุนและกิจกรรมที่สำ�คัญของบริษัทเป็นประจำ�
3. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. จั ด กิ จ กรรมพบพนั ก ง�นเพื่ อ ชี้ แ จงนโยบ�ยและ
แนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
5. เผยแพร่ข�่ วผ่�นสือ่ มวลชนในรูปแบบต่�ง ๆ เช่น ข่�ว
ประช�สัมพันธ์ ภ�พข่�ว บทคว�ม สื่อโฆษณ�
6. จัดทำ�สิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ
บริษัท เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี จดหม�ยข่�ว ว�รส�รลูกค้�
ว�รส�รผู้แทนจำ�หน่�ย และว�รส�รพนักง�น
7. เผยแพร่ขอ้ มูลข่�วส�รถึงพนักง�นผ่�นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ต่�ง ๆ เช่น อินทร�เน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
8. เปิดเผยข้อมูลผ่�นเว็บไซต์ www.scgceramics.com
และโซเชียลมีเดีย
นักลงทุนสัมพันธ์
ได้มีก�รมอบหม�ยให้พนักง�นผู้มีคว�มรู้และคว�ม
ส�ม�รถด้�นก�รเงินและก�รลงทุนเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ของ
บริษทั เพือ่ ทำ�หน้�ทีต่ ดิ ต่อสือ่ ส�รกับนักลงทุน สถ�บัน นักลงทุน
ร�ยย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคร�ะห์ และหน่วยง�นภ�ครัฐที่
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เกีย่ วข้องอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม โดยห�กผูถ้ อื หุน้ ต้องก�ร
ข้อมูลเพิ่มเติมส�ม�รถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงผ่�น
ช่องท�งต่อไปนี้
- ที่อยู่ เลขที่ 1 อ�ค�รสำ�นักง�นใหญ่ 2 ชั้น 2
บริษัทเอสซีจี เซร�มิกส์ จำ�กัด (มห�ชน)
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบ�งซื่อ เขตบ�งซื่อ
กรุงเทพมห�นคร 10800
- โทรศัพท์ 0-2586-5474 โทรส�ร 0-2587-2118
- เว็บไซต์ www.scgceramics.com
- อีเมล cotto_ir@scg.com
โดยในปี 2563 แม้ว่�จะมีสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด
ของเชื้อ COVID-19 บริษัทยังคงมีก�รจัดกิจกรรมต่�ง ๆ เพื่อ
ให้กรรมก�รผู้จัดก�ร และ Chief Financial Officer ได้พบปะ
กับนักลงทุนร�ยย่อย นักลงทุนสถ�บันและนักวิเคร�ะห์ อย่�ง
สม่ำ�เสมอ ซึ่งบริษัทจัดกิจกรรมต่�ง ๆ โดยคำ�นึงถึงก�รเว้น
ระยะห่�งท�งสังคม (Social Distancing) เพือ่ ลดก�รแพร่ระบ�ด
ของเชือ้ COVID-19 ซึง่ ได้น�ำ เสนอผลก�รดำ�เนินง�นงบก�รเงิน
ฐ�นะก�รเงิ น คำ � อธิ บ �ย และวิ เ คร�ะห์ ข องฝ่ � ยจั ด ก�ร
(Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้ม
ในอน�คต ท�งหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ ได้มกี �รปรับเปลีย่ น
วิธีก�รประชุมเป็นแบบ Virtual Conference เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสถ�นก�รณ์ดงั กล่�วและยังคงคว�มต่อเนือ่ งในก�รให้ข้อมูล
กับนักลงทุน โดยมีก�รจัด Analyst Conference 2 ครัง้ และ
Press Conference 2 ครัง้
สภ�พคล่องท�งก�รเงินและคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้
คณะกรรมก�รบริษัทได้ติดต�มดูแลให้มีคว�มเพียงพอ
ของสภ�พคล่องท�งก�รเงินและคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้
โดยได้มอบหม�ยให้ฝ่�ยจัดก�รร�ยง�นเรื่องก�รติดต�มและ
ประเมิ น ฐ�นะท�งก�รเงิ น ของกิ จ ก�รและร�ยง�นให้
คณะกรรมก�รบริษัททร�บเป็นร�ยไตรม�ส และร�ยง�นใน
MD&A เป็นร�ยไตรม�ส และมีก�รกำ�หนด Risk Warning
Signal โดยฝ่�ยจัดก�รได้ร�ยง�นแนวท�งแก้ไขให้คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษทั เพือ่ พิจ�รณ� โดยบริษทั ได้
เปิดเผยร�ยละเอียดในเรือ่ งนีไ้ ว้ในหัวข้อที่ 4. ก�รวิเคร�ะห์ผลก�ร
ดำ�เนินง�น และฐ�นะท�งก�รเงินในหน้� 47
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
ก�รสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุน้
คณะกรรมก�รบริษทั มีนโยบ�ยในก�รสนับสนุน ส่งเสริม

และอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ย ทุกกลุ่ม รวมถึง
ผู้ถือหุ้นประเภทสถ�บันได้ใช้สิทธิต่�ง ๆ ทั้งในฐ�นะนักลงทุน
ในหลักทรัพย์และในฐ�นะเจ้�ของบริษทั ด้วยวิธกี �รและม�ตรฐ�น
ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ และเชือ่ ถือได้โดยให้สทิ ธิในก�รซือ้ ข�ย โอน
หลักทรัพย์ทต่ี นถืออยูอ่ ย่�งเป็นอิสระ ก�รได้รบั ส่วนแบ่งผลกำ�ไร
จ�กบริษทั ก�รเข้�ร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ก�รเสนอว�ระก�รประชุม
ล่วงหน้� ก�รเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้�รับก�รเลือกตัง้ เป็นกรรมก�ร
บริษทั ก�รแสดงคว�มคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่�งเป็นอิสระ และ
ก�รร่วมตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัทเช่น ก�รเลือกตั้ง
กรรมก�ร ก�รแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�รกำ�หนด ค่�สอบบัญชี
ก�รอนุมตั คิ �่ ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษทั และคณะอนุกรรมก�ร
ชุดต่�ง ๆ ก�รแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั
และก�รอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ �ำ คัญและมีผลต่อทิศท�งในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั ทัง้ นีผ้ ถู้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิออกเสียงต�มจำ�นวน
หุน้ ทีถ่ อื อยู่ โดยแต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึง่ เสียงและไม่มหี นุ้ ใด
มีสทิ ธิพเิ ศษเหนือผูถ้ อื หุน้ ร�ยอืน่
นอกเหนือจ�กสิทธิพนื้ ฐ�นต่�ง ๆ ข้�งต้นแล้ว บริษทั ยัง
ได้ด�ำ เนินก�รในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นก�รส่งเสริมและอำ�นวยคว�ม
สะดวกในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ข้อมูลที่สำ�คัญและจำ�เป็นสำ�หรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งชัดเจนและทันต่อเหตุก�รณ์โดยเปิดเผย
ข้อมูลนัน้ ผ่�นทัง้ ท�งเว็บไซต์ของบริษทั และตล�ดหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ
และมีเวล�ศึกษ�ข้อมูลล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั
ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวล� สถ�นที่ และกำ�หนดว�ระ
ก�รประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่�งชัดเจน โดยเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่�วทัง้ ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษผ่�นระบบ SETLink
ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้�ไม่
น้อยกว่� 1 เดือนก่อนวันประชุม
สำ�หรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มี
ร�ยละเอียดข้อมูลของแต่ละว�ระ พร้อมคำ�ชี้แจงเหตุผล
ประกอบและคว�มเห็นของคณะกรรมก�ร โดยบริษทั ได้เผยแพร่
หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกส�รที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบก�รลง
ทะเบียน เอกส�รและหลักฐ�นทีผ่ เู้ ข้�ร่วมประชุมต้องแสดงก่อน
เข้�ร่วมประชุม วิธกี �รมอบฉันทะ ก�รลงทะเบียน และหนังสือ
มอบฉันทะทัง้ ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั
เป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นม�กกว่� 30 วัน และ
จัดส่งเอกส�รดังกล่�วข้�งต้นให้ผู้ถือหุ้นเป็นก�รล่วงหน้�ก่อน
วันประชุม 23 วัน

3. เพือ่ อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ส�ม�รถเข้�
ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ได้เปิดโอก�สให้ผถู้ อื หุน้ ส�ม�รถ
มอบฉันทะให้กรรมก�รอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้�ร่วมประชุม
แทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถ
กำ�หนดทิศท�งก�รออกเสียงลงคะแนนได้ต�มแบบทีก่ รมพัฒน�
ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ก�ำ หนด โดยบริษทั ได้แนบเอกส�ร
และหลักฐ�นที่ผ้เู ข้�ร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม
วิธีก�รมอบฉันทะ และก�รลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือ
นัดประชุม พร้อมทัง้ มีขอ้ มูลของกรรมก�รอิสระทีบ่ ริษทั กำ�หนด
ให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจ�กผูถ้ อื หุน้ และเป็นกรรมก�รอิสระทีไ่ ม่มี
ส่วนได้เสียในว�ระพิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รไว้ในหนังสือ
นัดประชุม โดยผูถ้ อื หุน้ ส�ม�รถด�วน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ
ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษทั ได้ทง้ั ฉบับภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ
4. บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถ�มเพื่อสอบถ�ม
ข้อมูลเพิม่ เติมในแต่ละว�ระหรือข้อมูลอืน่ ๆ ทีส่ �ำ คัญของบริษทั
เป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่�นช่องท�งต่อไปนี้
- ที่อยู่ สำ�นักง�นเลข�นุก�รบริษัท
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบ�งซือ่ เขตบ�งซือ่
กรุงเทพมห�นคร 10800
- เว็บไซต์ www.scgceramics.com
- อีเมล cotto-ind-dir@scg.com
5. ในปี 2563 บริษทั ได้จดั ประชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
ในวันที่ 29 มิถนุ �ยน 2563 ซึง่ กรรมก�รเข้�ร่วมประชุมครบทุกคน
รวมจำ�นวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100
6. บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกให้
แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถ�บันในก�รเข้�ร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น แม้ว�่ ในปี 2563 ที่ผ่�นม�จะเกิดสถ�นก�รณ์ก�รแพร่
ระบ�ดของ COVID-19 ทำ�ให้บริษัทต้องเลื่อนก�รจัดก�ร
ประชุ ม ส�มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น จ�กเดื อ นมี น �คมไปเป็ น วั น ที่ 29
มิถนุ �ยน 2563 รวมทัง้ เปลีย่ นสถ�นทีป่ ระชุมจ�กก�รจัดประชุม
ที่โรงแรมเป็นก�รประชุมที่สำ�นักง�นใหญ่ บ�งซื่อ บริษัทก็ได้
มีม�ตรก�รป้องกันก�รติดเชือ้ อย่�งละเอียดรัดกุม และได้มกี �ร
ปฏิบัติก�รต�มม�ตรก�รดังกล่�วอย่�งเคร่งครัด ซึ่งจะทำ�ให้
ก�รประชุมดำ�เนินไปอย่�งร�บรื่นและมีประสิทธิภ�พ และมี
คว�มปลอดภัยสูงสุด
7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีก�รลงทะเบียน
โดยใช้ระบบบ�ร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของ
ผู้ถือหุ้นแต่ละร�ยที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนเพื่อให้
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ผู้ถือหุ้นได้รับคว�มสะดวกในก�รประชุมและทำ�ให้ขั้นตอน
ก�รลงทะเบียนเป็นไปอย่�งรวดเร็ว นอกจ�กนี้บริษัทได้จัดให้
มีจุดตรวจเอกส�รกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ร่วม
ประชุมแทน และจัดเตรียมอ�กรแสตมป์ส�ำ หรับปิดหนังสือมอบ
ฉันทะไว้บริก�รให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ม�ลงทะเบียนเข้�ร่วม
ประชุม พร้อมทั้งมีเจ้�หน้�ที่คอยอำ�นวยคว�มสะดวกตลอด
ก�รลงทะเบียน โดยบริษัทได้เปิดรับลงทะเบียนก�รเข้�ร่วม
ประชุมก่อนเริ่มก�รประชุมไม่น้อยกว่� 2 ชั่วโมง
8. ก่อนเริ่มก�รประชุม เลข�นุก�รคณะกรรมก�รและ
เลข�นุก�รบริษทั ได้ชแ้ี จงร�ยละเอียดวิธกี �รออกเสียงลงคะแนน
ก�รนั บ คะแนนเสี ย งและก�รแจ้ ง ผลก�รนั บ คะแนนใน
ก�รประชุม สรุปได้ดังนี้
8.1 กำ�หนดให้ก�รออกเสียงลงคะแนนในว�ระต่�ง ๆ
ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่�กับจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื โดยให้นบั หนึง่ หุน้
เท่�กับหนึ่งเสียง ในก�รออกเสียงลงคะแนนให้กระทำ�โดยเปิด
เผยด้วยวิธีชูมือ
8.2 บริษัทได้จัดให้มีก�รใช้บัตรยืนยันก�รลงคะแนนใน
ทุกว�ระที่จะต้องมีก�รลงมติ เพื่อคว�มโปร่งใส และส�ม�รถ
ตรวจสอบได้ โดยวิธกี �รลงคะแนนเสียงในแต่ละว�ระ ประธ�น
ในทีป่ ระชุมจะสอบถ�มทีป่ ระชุมว่�ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
คนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงชูมอื และลงคะแนนในบัตร
ยืนยันก�รลงคะแนนพร้อมทั้งลงล�ยมือชื่อ และเจ้�หน้�ที่
จะบันทึกคะแนนเสียงโดยก�รสแกนบ�ร์โค้ดที่บัตรยืนยันก�ร
ลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่�ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย
ให้ลงคะแนนและลงล�ยมือชือ่ ในบัตรยืนยันก�รลงคะแนนโดย
ไม่ตอ้ งชูมอื และจะเก็บบัตรยืนยันก�รลงคะแนนทีเ่ ห็นด้วยทุก
ใบพร้อมกันทั้งหมดภ�ยหลังเสร็จสิ้นก�รประชุม
สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้กรรมก�รอิสระ บริษทั จะ
ดำ�เนินก�รลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงต�มคว�มประสงค์ของผู้ถือหุ้น
8.3 สำ�หรับร�ยละเอียดผลก�รนับคะแนนของแต่ละว�ระ
นั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทร�บได้ภ�ยหลังจ�ก
เสร็จสิน้ ก�รลงคะแนนในแต่ละว�ระ หรือห�กบ�งว�ระต้องใช้
เวล�ในก�รนับคะแนนม�กกว่�ปกติ ประธ�นในที่ประชุมอ�จ
ขอให้ที่ประชุมดำ�เนินก�รพิจ�รณ�ในว�ระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อ
ให้ก�รประชุมเป็นไปอย่�งต่อเนื่อง และเมื่อเจ้�หน้�ที่ได้ตรวจ
นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทร�บร�ย
ละเอียดผลก�รนับคะแนนทันที
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9. บริษทั ได้จดั ให้มตี วั แทนของผูส้ อบบัญชีทมี่ คี ว�มเป็น
อิสระทำ�หน้�ที่เป็นผู้ตรวจสอบก�รนับคะแนนเสียงตลอด
ก�รประชุม รวมทั้งมีตัวแทนอ�ส�พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจ�ก
สม�คมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยเข้�ร่วมสังเกตก�รณ์ และได้เชิญชวน
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพย�นในก�รนับคะแนนร่วมกับตัวแทน
ผู้สอบบัญชีอีกด้วย
10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้�ประชุมภ�ยหลังจ�ก
ประธ�นในที่ประชุมเปิดก�รประชุมแล้วส�ม�รถออกเสียง
ลงคะแนนได้ในว�ระที่อยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�และยังไม่ได้มี
ก�รลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ว�ระที่ได้เข้�ประชุม
เป็นต้นไปจึงอ�จทำ�ให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละว�ระ
ไม่เท่�กันได้
11. เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ COVID-19 ในปี 2563 บริษัท
ต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวล�ที่สั้น กระชับ เพื่อลดเวล�ใน
ก�รที่คนจำ�นวนม�กม�รวมอยู่ในที่เดียวกัน จึงให้ผู้ถือหุ้นส่ง
คำ�ถ�มล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท เพื่อ
สุขอน�มัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำ�หรับ
ก�รซักถ�มให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นหรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ ขี อ้ ซักถ�มในทีป่ ระชุมจะให้เขียนคำ�ถ�มลง
ในกระด�ษแล้วส่งให้เจ้�หน้�ที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบ
คำ�ถ�มในห้องประชุมเฉพ�ะเรื่องที่เกี่ยวกับว�ระที่มีก�รลง
คะแนนเสียงเท่�นั้น โดยบริษัทจะสรุปประเด็นคำ�ถ�มและ
คำ�ตอบทั้งหมดที่ส่งม�ล่วงหน้�และที่สอบถ�มในห้องประชุม
โดยรวมไว้เป็นเอกส�รแนบท้�ยร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง
จะเผยแพร่ผ่�นระบบเผยแพร่ข้อมูลของตล�ดหลักทรัพย์และ
website ของบริษัทภ�ยใน 14 วันนับแต่ก�รประชุมเสร็จสิ้น
12. ในแต่ละว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นส�ม�รถ
ขอให้มกี �รลงคะแนนเสียงด้วยวิธลี บั ได้ห�กมีผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่�
ห้�คนร้องขอและทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้�งม�ก
ให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
13. ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ประชุมได้
พิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ต�มลำ�ดับในระเบียบว�ระที่ได้กำ�หนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�โดยไม่มีก�ร
เปลี่ยนแปลงลำ�ดับว�ระดังกล่�วและไม่มีก�รขอให้ที่ประชุม
พิจ�รณ�เรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจ�กที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่อย่�งใด นอกจ�กนีภ้ �ยหลังจ�กทีป่ ระชุมได้
พิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ต�มระเบียบว�ระครบถ้วนแล้ว ประธ�น
ที่ประชุมได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นซักถ�มเพิ่มเติมในเรื่องที่มี
คว�มสนใจก่อนปิดประชุม

14. บริษทั ได้เปิดเผยมติก�รประชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�
ปี 2563 ให้ส�ธ�รณชนทร�บถึงผลก�รลงคะแนนในแต่ละว�ระ
ผ่�นระบบ SETLink ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ภ�ยหลังเสร็จสิ้น
ก�รประชุม
15. บริษทั มีก�รบันทึกร�ยง�นก�รประชุมอย่�งครบถ้วน
ประกอบด้วยข้อมูลที่สำ�คัญต่�ง ๆ ได้แก่ ร�ยชื่อกรรมก�ร
บริษัทและฝ่�ยจัดก�รที่เข้�ร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีก�รลง
คะแนนเสียง มติทป่ี ระชุม ผลก�รลงคะแนนเสียงในแต่ละว�ระ
รวมถึงคำ�ถ�ม คำ�ชี้แจงและคว�มคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดย
ประเภทของผู้ถือหุ้น (ม�ประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ) ที่ซักถ�มหรือแสดงคว�มคิดเห็น และจัดทำ�ร�ยง�น
ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 แล้วเสร็จภ�ยใน 14
วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ
กระทรวงพ�ณิชย์ภ�ยในระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด พร้อม
ทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
16. ภ�ยหลังก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นในปี 2563
คณะกรรมก�รบริห�รได้พจิ �รณ�คำ�ถ�มและข้อเสนอแนะของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ร วบรวมได้ จ �กก�รจั ด ประชุ ม และเสนอคณะ
กรรมก�รบริษทั เพือ่ กำ�หนดแนวท�งดำ�เนินก�รทีเ่ หม�ะสม รวม
ทั้งปรับปรุงก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
บริษัทตระหนักถึงหน้�ที่ในก�รดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกร�ยทุกกลุ่ม ไม่ว่�จะเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้ถือหุ้น
ร�ยย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมด� นักลงทุนสถ�บัน
ผู้ถือหุ้นสัญช�ติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ ให้ได้รับสิทธิและ
ก�รปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่�เทียมกันอย่�งแท้จริง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1) ก�รเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยเสนอว�ระก�ร
ประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้�รับก�รเลือกตัง้ เป็นกรรมก�ร
ล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในก�รให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอว�ระในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�รแทน
กรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกต�มว�ระล่วงหน้�อย่�งน้อย 3
เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่�ว
ผ่�นท�งระบบ SETLink ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์
ของบริษัทด้วย
สำ�หรับก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 บริษัท
ได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเสนอว�ระก�รประชุมและ

เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับก�รพิจ�รณ�คัดเลือกเป็นกรรมก�รบริษทั
ได้ตง้ั แต่วนั ศุกร์ท่ี 14 สิงห�คม-วันจันทร์ท่ี 16 พฤศจิก�ยน 2563
(ไม่นอ้ ยกว่� 3 เดือน ก่อนวันสิน้ สุดรอบบัญชี) โดยได้เผยแพร่
เรื่องดังกล่�วท�งเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งส�รสนเทศต่อ
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 21 กรกฎ�คม 2563 ภ�ยหลัง
จ�กได้รบั คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษทั ในวันเดียวกัน
โดยผูถ้ อื หุน้ ต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอว�ระก�รประชุมผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี 2564 และแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมก�รที่ส�ม�รถ
ด�วน์โหลดได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัท และส่งแบบฟอร์มและ
เอกส�รทั้งหมดถึงเลข�นุก�รคณะกรรมก�รและเลข�นุก�ร
บริษทั ที่ “เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบ�งซือ่ เขตบ�งซือ่
กรุงเทพมห�นคร 10800” ต�มหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1. หลักเกณฑ์ก�รเสนอว�ระก�รประชุม
1.1 ผู้มีสิทธิเสนอว�ระ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นร�ยเดียวหรือ
หล�ยร�ยที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�ร้อยละห้�ของ
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่�
298,131,061 หุ้น)
1.2 ก�รดำ�เนินก�ร ห�กเรื่องใดที่คณะกรรมก�รบริษัท
เห็นว่�มีคว�มสำ�คัญและเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ก็จะบรรจุเป็น
ว�ระก�รประชุม โดยในกรณีทบี่ รรจุเป็นว�ระก�รประชุมบริษทั
จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่�เป็นว�ระที่กำ�หนดโดยผู้ถือหุ้น
ทัง้ นีใ้ นกรณีทคี่ ณะกรรมก�รบริษทั ปฏิเสธไม่รบั เรือ่ งทีเ่ สนอโดย
ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมก�รบริษทั จะชีแ้ จงเหตุผลให้ทปี่ ระชุมส�มัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทร�บ
2. หลักเกณฑ์ก�รเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รเลือกตั้ง
เป็นกรรมก�รบริษัท
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจ�รณ�เข้�รับก�รเลือกตัง้
เป็นกรรมก�รบริษทั โดยคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ
บรรษัทภิบ�ล โดยก�รเสนอแนะของคณะกรรมก�รบริห�รจะ
เป็นผู้พิจ�รณ�เพื่อสรรห�รวมกับบุคคลอื่นต�มหลักเกณฑ์
ก�รสรรห�บุคคลเป็นกรรมก�รของบริษัท หลังจ�กนั้นจะได้
เสนอคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอ
ร�ยชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ว่ � เหม�ะสมต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ
พิจ�รณ�อนุมัติ”
ทั้งนี้ในช่วงเวล�ดังกล่�ว ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเสนอว�ระ
ก�รประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับก�รพิจ�รณ�คัดเลือกเป็น
กรรมก�รบริษทั เป็นก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำ�
ปี 2564 ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังกล่�ว คณะกรรมก�ร
บริห�รจึงเป็นผู้พิจ�รณ�เรื่องก�รเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจ�รณ�
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เข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทต�มหลักเกณฑ์ก�ร
สรรห�บุ ค คลเป็ น กรรมก�รของบริ ษั ท และได้ นำ � เสนอ
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ลเพื่อ
พิ จ �รณ�ก่ อ นเสนอคณะกรรมก�รบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ �รณ�อี ก
ครัง้ หนึง่ ก่อนเสนอร�ยชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่�เหม�ะสมต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป
2) ก�รกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุม
ด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยก�รมอบฉันทะ
บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยก�รมอบฉันทะให้กรรมก�ร
อิสระที่บริษัทกำ�หนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจ�กผู้ถือหุ้นหรือ
บุคคลใด ๆ เข้�ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะต�มแบบที่กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�
กระทรวงพ�ณิชย์ก�ำ หนด ซึง่ บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ฉบับภ�ษ�ไทย รวมถึงเอกส�รและหลักฐ�นที่ผู้เข้�
ร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้�ร่วมประชุม วิธีก�รมอบฉันทะ
และก�รลงทะเบียนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ได้มีก�รส่งท�งไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่� 21 วัน และมีก�รเผยแพร่เอกส�รดังกล่�วทั้งภ�ษ�
ไทยและภ�ษ�อังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นก�รล่วงหน้�
ก่อนวันประชุมม�กกว่� 30 วัน
3) ก�รมอบหม�ยให้กรรมก�รอิสระเป็นผู้มีหน้�ที่ดูแล
ประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
กรรมก�รอิสระเป็นผูท้ มี่ บี ทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร บริษัทจึงตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รทำ�หน้�ที่ของ
กรรมก�รอิ ส ระเพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบ�ยที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผู้ถือหุ้น หรือคัดค้�นเมื่อเห็นว่�กระทบต่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีช่องท�งสำ�หรับผู้ถือหุ้นในก�รเสนอ
แนะแสดงคว�มคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนม�ยังกรรมก�ร
อิสระผ่�นอีเมล cotto-ind-dir@scg.com ซึ่งกรรมก�รอิสระ
จะเป็นผู้พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รให้เหม�ะสมในแต่ละเรื่อง เช่น
ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงและห�วิธกี �รเยียวย�ทีเ่ หม�ะสม หรือ
กรณีเป็นข้อเสนอแนะทีก่ รรมก�รอิสระพิจ�รณ�แล้วมีคว�มเห็น
ว่�เป็นเรื่องสำ�คัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อ
ก�รประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมก�รอิสระจะเสนอเรื่อง
ดังกล่�วต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมก�รบริษทั เพือ่ พิจ�รณ�กำ�หนด
เป็นว�ระก�รประชุมในก�รประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ทีผ่ �่ นม�ยังไม่มี
ผู้ถือหุ้นแสดงคว�มคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใด ๆ
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คู่มือจรรย�บรรณและอุดมก�รณ์ 4
ก�รที่บริษัทเจริญก้�วหน้�อย่�งมั่นคงม�ได้ถึงปัจจุบัน
เพร�ะมีอดุ มก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคณุ ธรรม โดยบริษทั
กำ�หนดจรรย�บรรณของบริษัท เพื่อให้พนักง�นเอสซีจีทุกคน
ปฏิบัติต�มหลักก�รและแนวปฏิบัติท่ีบริษัทกำ�หนดไว้ โดยมี
กรรมก�รบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�งที่ดีซ่ึงสอดคล้องกับ
อุดมก�รณ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีคณุ ธรรม ทัง้ 4 องค์ประกอบ
ซึง่ คณะกรรมก�รบริษทั ฝ่�ยจัดก�ร ตลอดจนพนักง�นทุกระดับ
ได้ถือปฏิบัติและให้คว�มสำ�คัญอย่�งสม่ำ�เสมอตลอดม� คือ
“ตัง้ มัน่ ในคว�มเป็นธรรม มุง่ มัน่ ในคว�มเป็นเลิศ เชือ่ มัน่ ในคุณค่�
ของคน และถือมัน่ ในคว�มรับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึงก�รเป็น
พลเมืองดีของทุกประเทศทีเ่ ข้�ไปดำ�เนินธุรกิจ เพือ่ สร้�งคุณค่�
และประโยชน์สงู สุดให้แก่องค์กร
ก�รส่ ง เสริ ม ก�รตระหนั ก รู้ ใ นด้ � นบรรษั ท ภิ บ �ลและ
Governance, Risk and Compliance (GRC)
คณะกรรมก�รบริษทั ได้รวบรวมข้อพึงปฏิบตั ขิ องบริษทั
และของเอสซีจี เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รจัดทำ� “คู่มือ
จรรย�บรรณ” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้คู่มือจรรย�บรรณนี้เป็น
แนวท�งปฏิบตั ขิ องพนักง�นทุกคนได้ศกึ ษ�และทำ�คว�มเข้�ใจ
ข้อปฏิบัติต่�ง ๆ โดยเฉพ�ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติ
ง�นของตนโดยตรง โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละ
ธุรกิจในเอสซีจีม�จัดหมวดหมู่เสริมด้วยตัวอย่�งและกำ�หนด
ข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้�ใจได้ง่�ย และส�ม�รถนำ�
ไปใช้ได้สะดวกรวมทั้งกำ�หนดนโยบ�ยก�รคุ้มครองและให้
คว�มเป็นธรรมแก่พนักง�นที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบ�ะแสเกี่ยว
กั บ ก�รทุ จ ริ ต หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต �มกฎหม�ย กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับบริษัท จรรย�บรรณ และนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชัน
(Whistleblowing Policy) โดยมีคณะทำ�ง�นกำ�หนดนโยบ�ย
และให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริห�รระดับสูงในหน่วยง�นที่มีหน้�ที่ดูแลใน
เรื่องต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องและหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�
หน้�ที่ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ตลอดจนให้คำ�ปรึกษ�ใน
เรื่องต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำ�หนดช่องท�งให้พนักง�น
แสดงคว�มคิดเห็นและตั้งคำ�ถ�มที่เกี่ยวข้องกับจรรย�บรรณ
บนเว็บไซต์ภ�ยในเรื่อง “จรรย�บรรณเอสซีจี” และ “ระบบ
ให้คำ�ปรึกษ�จรรย�บรรณเอสซีจี”
ทัง้ นี้ คูม่ อื จรรย�บรรณของบริษทั ได้มกี �รปรับปรุง และ
เพิ่มเติมหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติและตัวอย่�ง รวมทั้งเพิ่มนิย�ม

ศัพท์ทเี่ กีย่ วข้องในเรือ่ งนัน้ ๆ ให้สอื่ คว�มหม�ยชัดเจนขึน้ และ
สอดคล้องกับข้อกฎหม�ย นโยบ�ยบริษทั แนวปฏิบตั ขิ องส�กล
และสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นก�รส่งเสริมให้พนักง�น
ตระหนักในเรื่องจรรย�บรรณ ฝ่�ยจัดก�รจึงได้จัดให้มีก�รให้
คว�มรูแ้ ละส่งเสริมก�รปฏิบตั ติ �มจรรย�บรรณให้แก่พนักง�น
ทุกคน ทุกระดับเน้นก�รสร้�งจิตสำ�นึกให้แก่พนักง�นตัง้ แต่เริม่
เข้�ง�นโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้พนักง�นทุกคนเกิด
คว�มรูค้ ว�มเข้�ใจและส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นหลักในก�รปฏิบตั ิ
ง�นอย่�งเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รประเมิน
ศั ก ยภ�พของพนั ก ง�นเป็ น ประจำ � ทุ ก ปี รวมทั้ ง ก�รได้
ประช�สัมพันธ์แนวปฏิบัติต�มจรรย�บรรณเอสซีจีผ่�นวิดีโอ
คลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นก�รจำ�ลองเหตุก�รณ์ต่�ง ๆ ต�ม
หัวข้อที่กำ�หนดในจรรย�บรรณเอสซีจี และเปิดโอก�สให้
พนักง�นร่วมตอบคำ�ถ�มและแบ่งปันประสบก�รณ์ต�่ ง ๆ โดย
ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อสื่อส�รให้พนักง�นส�ม�รถ
เข้�ใจได้ง�่ ยและนำ�ไปเป็นแนวท�งปฏิบตั งิ �นในชีวติ ประจำ�วัน
โดยเผยแพร่ในรูปแบบจุลส�รอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter)
ผ่�นช่องท�งอีเมลของพนักง�นทุกคนและเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท
โดยในปี 2563 เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์แพร่ระบ�ดของ
COVID- 19 บริษัทจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมบ�งร�ยก�ร
ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์และม�ตรก�รของท�งภ�ครัฐ โดย
ใช้ช่องท�งออนไลน์ในก�รสื่อส�รกับพนักง�น ได้จัดกิจกรรม
ต่�ง ๆ สรุปได้ดังนี้
• ประช�สัมพันธ์คำ�นิย�ม SCG GRC และกิจกรรมส่ง
เสริมให้พนักง�นรับรู้ในเรื่อง GRC (Governance, Risk and
Compliance) ผ่�นช่องท�งต่�ง ๆ เพื่อนำ�ไปใช้เป็นแนวท�ง
ในก�รปฏิบัติง�น
• เสริมสร้�งคว�มตระหนักรู้ และส่งเสริมให้พนักง�น
แสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวข้องกับจรรย�บรรณเอสซีจี และแนว
ก�รปฏิบตั งิ �นทีถ่ กู ต้อง โดยประช�สัมพันธ์ระบบ GRC Helpline
ซึง่ เป็นช่องท�งให้ค�ำ ปรึกษ�สำ�หรับพนักง�นในก�รปฏิบตั งิ �นที่
เกีย่ วข้องกับ Governance, Risk, Compliance และ Internal
Control เพือ่ ส่งเสริมให้ก�รปฏิบตั งิ �นของพนักง�นมีประสิทธิภ�พ
แม้ท�ำ ง�นจ�กทีพ่ กั อ�ศัย (Work From Home)
• ประช�สัมพันธ์คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับจรรย�บรรณเรื่อง
ของกำ�นัลและก�รเลี้ยงรับรอง เพื่อสร้�งคว�มตระหนักเรื่อง
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับก�รให้และรับของขวัญ รวมไปถึง
ก�รเลี้ยงรับรองในโอก�สต่�ง ๆ

6.3 การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการที่ สำ า คั ญ ของ
นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำากับดูแลกิจการใน
รอบปี ที่ผ่านมา

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดี ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รภ�ยในประเทศ
เช่น หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี
2555 (CG Principles 2555) ของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตล�ดหลักทรัพย์ฯ) หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่
ดี สำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560 หรื อ Corporate
Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคว�มร่วม
มื อ ของคณะทำ � ง�นเพื่ อ ก�รพั ฒ น�คว�มยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท
จดทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์ต�มโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสม�คมส่ง
เสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมก�ร
บริห�ร คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล
และคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นผู้พิจ�รณ�และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมก�รบริษทั เพือ่ อนุมตั ใิ ห้บริษทั มีก�รกำ�หนดนโยบ�ย
รวมถึงนำ�หลักเกณฑ์ดังกล่�วไปปฏิบัติ
ก�รทบทวนก�รนำ � หลั ก ก�รกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ ก�รที่ ดี ห รื อ
Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้
ในปี 2563 คณะกรรมก�รบริษัท โดยก�รเสนอแนะจ�ก
คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล ได้
พิจ�รณ�ทบทวนก�รนำ�หลักปฏิบัติ 8 ประก�ร ต�มหลักก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG
Code) ต�มข้อแนะนำ�ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ม�ปรับใช้ให้เหม�ะสมกับธุรกิจของ
บริษัท โดยได้พิจ�รณ�และตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่ในฐ�นะ
ผูน้ �ำ ขององค์กร ซึง่ คณะกรรมก�รบริษทั ทุกคนได้พจิ �รณ�หลัก
ปฏิบตั ดิ งั กล่�วโดยละเอียดรอบคอบและเข้�ใจถึงประโยชน์และ
คว�มสำ�คัญของก�รนำ�หลักปฏิบัติต�ม CG Code เพื่อนำ�ไป
ใช้สร้�งคุณค่�ให้แก่กจิ ก�รอย่�งยัง่ ยืนเป็นอย่�งดี สำ�หรับหลัก
เกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีก�รกำ�หนดเป็นนโยบ�ยหรือยังไม่
ได้น�ำ ม�ปฏิบตั ิ บริษทั ได้มกี �รกำ�หนดม�ตรก�รทดแทนในเรือ่ ง
ทีแ่ นวปฏิบตั ขิ องบริษทั แตกต่�งจ�ก CG Code โดยฝ่�ยจัดก�ร
จะร�ยง�นให้ ค ณะกรรมก�รสรรห� ค่ � ตอบแทน และ
บรรษัทภิบ�ล รวมทั้งคณะกรรมก�รบริษัททร�บเพื่อพิจ�รณ�
ทบทวนเป็นประจำ�อย่�งน้อยปีละ 1 ครัง้ ต�มทีเ่ ห็นเหม�ะสม
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�ทบทวน
ก�รนำ�หลักปฏิบัติต�ม CG Code ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือ
ปรับปรุงจ�ก CG Principles ไปใช้สร้�งคุณค่�ให้แก่บริษทั อย่�ง
ยัง่ ยืน รวมทัง้ ได้พจิ �รณ�ผลประเมินก�รปฏิบตั ติ �มหลักปฏิบตั ิ
ใน CG Code ของบริษทั แต่ละข้อ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่�ผลก�รปฏิบตั ิ
ดั ง กล่ � วและแผนพั ฒ น�มี ค ว�มเหม�ะสมกั บ ธุ ร กิ จ อย่ � ง
ต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติอนุมัติให้คง
ม�ตรก�รทดแทนต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทได้อนุมัติไว้ในปี
2562 สำ�หรับหลักปฏิบัติที่บริษัทไม่ได้นำ�ม�ปรับใช้กับบริบท
ท�งธุรกิจ และมอบหม�ยให้ฝ่�ยจัดก�รเปิดเผยร�ยง�น
ก�รพิ จ �รณ�ทบทวนก�รปฏิ บั ติ ต �ม CG Code ของ
คณะกรรมก�รบริษทั และม�ตรก�รทดแทนสำ�หรับแนวปฏิบตั ิ
ที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูล
ประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี แบบ 56-1 One Report ต่อไป
ต�มหลักปฏิบัติต�ม CG Code ที่ประกอบด้วย 8 หมวดหลัก
ต่อไปนี้อย่�งครบถ้วนด้วย
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�องค์กรที่สร้�งคุณค่� ให้ แ ก่
กิจก�รอย่�งยัง่ ยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities
of the Board)
หลักปฏิบัติ 2 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลัก
ของกิจก�รที่เป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน (Define Objectives and
Central Ideas)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้�งคณะกรรมก�รที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 สรรห�และพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูงและ
ก�รบริห�รบุคล�กร (CEO and People Management)
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและก�รประกอบธุรกิจ
อย่�งมีคว�มรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Operations)
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและ
ก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 7 รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงินและก�ร
เปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมและก�รสื่อส�ร
กับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
บริษัทเริ่มนำ�หลักก�ร CG Code ม�ปรับใช้ให้เข้�กับ
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บริบทท�งธุรกิจของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2561 ควบคูก่ บั หลักก�ร CG
Principles 2555 อย่ � งไรก็ ต �มสำ � หรั บ หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ ยั ง
ไม่ เ หม�ะสมสำ � หรั บ ก�รดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท นั้ น
คณะกรรมก�รบริ ษั ท ได้ มี ก �รพิ จ �รณ�กำ � หนดม�ตรก�ร
ทดแทนที่ เ หม�ะสมและได้ บั น ทึ ก ไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมติ
คณะกรรมก�รเพื่อให้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
โดยปี 2563 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ประธ�นกรรมก�รเป็นกรรมก�รอิสระ
ปั จ จุ บั น ประธ�นกรรมก�รเป็ น ตั ว แทนของผู้ ถื อ หุ้ น
ร�ยใหญ่ ซึ่งมีก�รกำ�หนดบทบ�ทและหน้�ที่ของประธ�น
กรรมก�รไว้อย่�งชัดเจนต�มทีป่ ร�กฏในกฎบัตรคณะกรรมก�ร
บริษัท โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสียต่�ง ๆ เป็นสำ�คัญ
2. กำ�หนดจำ�นวนว�ระที่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้
น�นที่สุดของกรรมก�ร เช่น ไม่เกิน 3 ว�ระติดต่อกัน และ
กำ�หนดจำ�นวนว�ระที่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้น�นที่สุด
ของอนุกรรมก�ร
ปัจจุบันคณะกรรมก�รมีก�รพิจ�รณ�ว�ระก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งของคณะกรรมก�รและคณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ
ต�มว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รแต่ละคนและคุณสมบัติ
ของกรรมก�รแต่ละคน รวมถึงพิจ�รณ�คว�มหล�กหล�ย
คว�มรูค้ ว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�นทีจ่ �ำ เป็นต้องมีในคณะกรรมก�ร
เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�สรรห�กรรมก�ร
3. สม�ชิกของคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ
บรรษัทภิบ�ลเป็นกรรมก�รอิสระทัง้ คณะ ปัจจุบนั คณะกรรมก�ร
สรรห� ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ลประกอบด้วย กรรมก�ร
จำ�นวน 3 คน เป็นกรรมก�รอิสระ 2 คน ซึ่งม�กกว่�ครึ่งหนึ่ง
ของกรรมก�รทั้งคณะ อย่�งไรก็ต�มบริษัทจะมีก�รพิจ�รณ�
ก�รเข้�เป็นกรรมก�รในคณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ เป็นประจำ�
ทุกปี โดยพิจ�รณ�จ�กทั้งคุณสมบัติและคว�มเหม�ะสม
ต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ
4. คณะกรรมก�รควรกำ�หนดให้กรรมก�รอิสระมีว�ระก�ร
ดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนือ่ งไม่เกิน 9 ปี นับจ�กวันทีไ่ ด้รบั ก�รแต่งตัง้
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระครั้งแรก ในกรณีท่จี ะแต่งตั้ง
กรรมก�รอิสระนั้นให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป คณะกรรมก�รควร
พิจ�รณ�อย่�งสมเหตุสมผลถึงคว�มจำ�เป็นดังกล่�ว
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมก�รอิสระที่ดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่อง
เกิน 9 ปี รวม 2 คน ได้แก่ น�ยชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ และ
น�ยบุญเชื้อ พลสิงขร โดยกรรมก�รอิสระที่ดำ�รงตำ�แหน่ง

เกินกว่� 9 ปีนั้น ส�ม�รถให้คว�มเห็นได้อย่�งเป็นอิสระ และ
ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มข้อกำ�หนดคุณสมบัติกรรมก�ร
อิสระของบริษัท อีกทั้งได้นำ�คว�มรู้ ประสบก�รณ์และคว�ม
เชี่ยวช�ญม�ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ในก�รกำ�หนด
กลยุทธ์และนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทต�มแนวท�ง
ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน และยังส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะ
กรรมก�รอิสระได้เป็นอย่�งดี
ทัง้ นี้ เรือ่ งทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่เป็นเรือ่ งเกีย่ ว
กับโครงสร้�งของคณะกรรมก�ร ซึ่งฝ่�ยจัดก�รจะเสนอเรื่อง
ดังกล่�วต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน และ
บรรษัทภิบ�ลเพื่อพิจ�รณ�ทบทวน เป็นประจำ�ทุกปี
เนือ่ งจ�กคณะกรรมก�รบริษทั ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญ
ของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รจึงได้ก�ำ หนดแนวท�งทีช่ ดั เจนในก�ร
ให้อสิ ระแก่ฝ�่ ยจัดก�รในก�รริเริม่ และดำ�เนินก�รปรับปรุงเรือ่ ง
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษทั อย่�งต่อเนือ่ งภ�ยใต้ค�ำ แนะนำ�
ของคณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รสรรห� ค่�ตอบแทน
และบรรษัทภิบ�ลและคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยในปี 2563
ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทได้รับก�รประเมินเรื่องก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รต่�ง ๆ ดังนี้
• ได้รับผลก�รสำ�รวจ CGR ประจำ�ปี 2563 โดย IOD
อยู่ในกลุ่มระดับ “ดีเลิศ” (คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 92%) สูงกว่�
ปี 2562 ที่ ไ ด้ รั บ ก�รประเมิ น ผลคะแนนอยู่ ใ นกลุ่ ม ระดั บ
“ดีม�ก” (คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 88%)
• ได้ รับ ก�รประเมิ น คุ ณ ภ�พก�รจั ด ประชุ ม ส�มั ญ

ผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563 (AGM Checklist) โดยสม�คมส่งเสริม
ผูล้ งทุนไทย 100 คะแนนเต็ม เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกันตัง้ แต่ปี 2562
นอกจ�กนี้ในปี 2563 บริษัทได้ดำ�เนินก�รที่สำ�คัญ
เกี่ยวกับก�รทบทวนนโยบ�ย แนวปฏิบัติ และระบบก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�ร หรือกฎบัตรคณะกรรมก�รและคณะอนุกรรมก�ร
ชุดต่�ง ๆ เพื่อให้บริษัทมีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รอย่�ง
ต่อเนือ่ ง และเพิม่ ประสิทธิภ�พก�รกำ�กับดูแลและแสดงให้เห็น
ว่�มีก�รยกระดับม�ตรฐ�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ที่
สอดคล้องกับ CG Code ปี 2560 ดังนี้
1) ทบทวนกฎบัตรและแบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
ของคณะกรรมก�รและคณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ
2) กำ�หนดนโยบ�ยก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัท
3) ทบทวนนโยบ�ยกำ�หนดจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมก�รส�ม�รถไปดำ�รงตำ�แหน่งได้
4) กำ�หนดนโยบ�ยก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เอสซีจี
5) ทบทวนแบบประเมินก�รปฏิบตั งิ �นของคณะกรรมก�ร
คณะอนุกรรมก�รชุดต่�ง ๆ และกรรมก�รผู้จัดก�ร
6) ทบทวนนโยบ�ยก�รเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อย
เสนอว�ระก�รประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รเลือก
ตั้งเป็นกรรมก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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7. โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ และข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการและ
เลขานุการบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

Compliance
Committee

Chief Marketing
Officer
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กรรมการผู้จัดการ

Chief Operation
Officer

Risk Management
Committee

Chief Technology
Officer

Chief Financial
Officer

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้
ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงใน
การกำาหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดำาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Corporate Objective and Long Term Goal)
ตลอดจนกำาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวม
ขององค์กร รวมทัง้ การทบทวนนโยบายและแผนงานสำาคัญของบริษทั เป็นประจำาทุกปี และการกำากับดูแลตรวจสอบและประเมินผล
การดำาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้อย่างเป็นอิสระ
ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำาหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำานวน 12 คน ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำานวน 11 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำานวน 1 คน
คือ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกว่ากึ่งหนึ่งมีความรู้และประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก
ของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
2. นายลักษณะน้อย
พึ่งรัศมี
กรรมการอิสระ
3. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
กรรมการอิสระ
4. นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
5. นายบุญเชื้อ
พลสิงขร
กรรมการอิสระ
6. นางนันทสิริ
อัสสกุล
กรรมการ
7. นายดำาริ
ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ
8. นายเชาวลิต
เอกบุตร
กรรมการ
9. นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ
10. นายสุรศักดิ์
ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กรรมการ
11. นางสาววรัญญู
โอปนายิกุล
กรรมการ
12. นายนำาพล
มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 หน้า 1-17 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
https://scgceramics.com/Attachment1_2020
กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท จำานวน 3 คน ได้แก่
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กรรมการ
3. นายนำาพล
มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ
เงื่อนไขการลงนาม
นายนิธิ ภัทรโชค หรือ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริญ หรือ นายนำาพล มลิชยั กรรมการสองในสามคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน
กรรมการอิสระของบริษัท
บริษทั มีกรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษทั ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน จำานวน 6 คน มากกว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีอาำ นาจลงนาม
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ผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำางานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
หรือคัดค้านการตัดสินใจทีไ่ ม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษทั ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ รวมทัง้ กำากับดูแลให้บริษทั กำาหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
2. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
3. นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล
4. นายบุญเชื้อ
พลสิงขร
5. นายดำาริ
ตันชีวะวงศ์
6. นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดย
ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอาำ นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ
ผูม้ อี าำ นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทำารายการทางการค้าทีก่ ระทำาเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื
ค้าำ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อน่ื ทำานองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้บริษทั หรือคูส่ ญั ญามีภาระหนี้
ทีต่ อ้ งชำาระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาำ นวนใดจะ
ต่าำ กว่า ทัง้ นี้ การคำานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารคำานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีกอ่ นวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุมของ
บริษทั 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 นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ทีไ่ ด้รบั ค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อย
กว่า 2 ปี
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7. ไม่เป็นกรรมการทีเ่ ป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจำา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1
ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกีย่ วกับการดำาเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการดำาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำาดับ
เดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ทีไ่ ม่ถอื ว่ากรรมการอิสระ
เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณีทบ่ี คุ คลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำาหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณา
ตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
ในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัทลำาดับที่ 1, 2, 3, 4, และ 6 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ทกี่ าำ หนดตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ ยกเว้นกรรมการอิสระลำาดับที่ 5 โดยจากการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 พบว่า นายดำาริ ตันชีวะวงศ์ เป็นกรรมการผู้มีอำานาจในบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมเกินกว่า 20 ล้านบาท
(มูลค่าหลักของธุรกรรมมาจากการให้บริการด้าน Management การส่งพนักงานช่วยเหลือปฏิบัติงาน การจ่ายเงินปันผล
การเช่าที่ดินและอาคาร กับบริษัทใหญ่ของบริษัท) ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำาหนดภาย
ใต้ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
(ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการเห็นว่า นายดำาริ ตันชีวะวงศ์ ยังคงมีความเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทจาก
การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำากัด ที่นายดำาริ ตันชีวะวงศ์
เป็นกรรมการ กับบริษัทใหญ่ของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งนายดำาริ ตันชีวะวงศ์ เป็น
กรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้น นายดำาริ ตันชีวะวงศ์ จึง
ถือได้วา่ มีคณุ สมบัตใิ นการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ตามแนวทางทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันคุณสมบัตนิ จี้ ากทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ ซึ่งที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี 2563 เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 ได้รบั ทราบข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจและมีมติอนุมตั ไิ ว้แล้ว
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำานาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
กรรมการ

กรรมการบริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร

1. นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
กรรมการอิสระ กรรมการ
3. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
กรรมการอิสระ
ประธาน
4. นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล
กรรมการอิสระ
ประธาน
5. นายบุญเชื้อ
พลสิงขร
กรรมการอิสระ กรรมการ
กรรมการ
6. นางนันทสิริ
อัสสกุล
กรรมการ
7. นายดำาริ
ตันชีวะวงศ์
กรรมการอิสระ
8. นายเชาวลิต
เอกบุตร
กรรมการ
9. นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ กรรมการ
10. นายสุรศักดิ์
ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กรรมการ
กรรมการ
11. นางสาววรัญญู โอปนายิกุล
กรรมการ
12. นายนำาพล
มลิชัย
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
ผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท
บริษัทใหญ่และบริษัทใหญ่ลำาดับสูงสุด ได้แก่ บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงในบริษัท
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 89.99 และบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) ซึง่ ถือหุน้ ในบริษทั เซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ร้อยละ 100 ตามลำาดับ ซึ่งบริษัททั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรที่มีบทบาทและหน้าที่ในการกำาหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนั้น ยังมีบทบาทและหน้าที่ในการกำากับดูแล
และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและกรรมการผู้จัดการในการบริหารกิจการของบริษัทให้สำาเร็จตามแผนงานที่ได้
กำาหนดไว้ โดยมีสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่สำาคัญของคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1. ขอบเขตหน้าที่
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้กาำ หนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ขึน้ โดยให้บริษทั ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ และเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ให้แก่ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ในปี 2563 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และมีมติอนุมตั ใิ ห้ปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และ
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละแนวปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ของบริษทั รวมทัง้ ให้เป็นไปตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ แก่ผถู้ อื หุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั สิ าำ คัญ 4 ประการคือ
1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
1.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Duty of Obedience)
1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
1.2 กำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรือ่ งจำานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ คุณสมบัตทิ หี่ ลากหลาย
ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านของกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และอาจ
แต่งตั้งประธานอนุกรรมการด้วยก็ได้
1.3 กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ต่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ทั้งบริษัท
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และให้มีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำาทุกปี
1.4 พิจารณาแผนหลักในการดำาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำาเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
1.5 ติดตามดูแลให้มกี ารนำากลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดำาเนินงาน โดยกำาหนดให้มกี ารรายงาน
ผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานของธุรกิจ โดยคำานึงถึงความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
1.6 จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
1.7 กำากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ดูแลให้ฝา่ ยจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.8 กำากับดูแลให้มกี ารบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.9 กำาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง และกำากับดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล รวมทัง้ มีการทบทวนและ
ประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
1.10 กำากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ ติดตามให้
มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
1.11 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ
และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษทั พร้อมทัง้ กำากับดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำานาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำาผิดกฎหมาย
1.12 ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำาระหนี้ รวมทัง้ แผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
1.13 กำากับดูแลให้ระบบการจัดทำารายงานทางเงินและการเปิดเผยข้อสำาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1.14 ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้ง
รายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและ
จัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ปี่ ระสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้
เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
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1.15 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำาทุกปีและมีระบบการกำาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับผลการดำาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
1.16 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี โดยให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานเป็น
2 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
(Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันใน
คณะกรรมการบริษทั และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการเป็นประจำาสม่าำ เสมอ
1.17 กำากับดูแลให้มกี ระบวนการสรรหาและเลือกตัง้ บุคคลเป็นกรรมการบริษทั อย่างโปร่งใส และมีการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
1.18 กรรมการควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีทม่ี เี หตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริษทั
ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
1.19 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ ระหว่างบริษทั กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั
หรือผูถ้ อื หุน้ กำากับดูแลให้มกี ารป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ของบริษทั และการทำาธุรกรรมกับผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
1.20 พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ
หากเห็นว่ามีความจำาเป็นและเหมาะสม
2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้กาำ หนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ขึน้ โดยให้บริษทั ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
เป็นประจำาทุกปี เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ทุกคนตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และ
เพือ่ สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืน ให้แก่ทง้ั บริษทั ลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม ในปี 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่
26 พฤศจิกายน 2563 ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และมีมติอนุมตั ใิ ห้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับหลักการกำากับดูแลกิจการทีด่ สี าำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และขอบเขตหน้าทีแ่ ละแนวปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ของบริษทั
รวมทัง้ ให้เป็นไปตามพระราชกำาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยให้ประธานกรรมการมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
2.1 พิจารณากำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั ร่วมกับกรรมการบริหาร และดูแลให้กรรมการบริษทั ได้รบั ข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพือ่ ให้กรรมการบริษทั สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2.2 เป็นผู้นาำ ของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.2.1 ดำาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ทุกคนอภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
2.2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.2.4 กำาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยไม่มกี รรมการบริษทั ทีม่ าจากฝ่ายจัดการในกรณีจาำ เป็น
2.3 เป็นผู้นำาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส
2.4 สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
2.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
ผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
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2.6 กำากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.7 กำากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2.8 กำากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัท
แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.9 กำากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนำาผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
และอนุกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำาหนดวาระหลักในการ
ประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำาคัญหรือเร่งด่วน ในการพิจารณา
กำาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาร่วมกัน
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดยคำาสั่งของประธาน
กรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาำ เป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือ
กำาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำา หนดให้มีการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนด
4. อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีอาำ นาจอนุมตั เิ รือ่ งต่าง ๆ ของบริษทั ตามขอบเขตหน้าทีท่ ก่ี าำ หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั
อำานาจดำาเนินการของบริษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงการกำาหนดตารางกำาหนดอำานาจ
อนุมตั ิ (Delegation of Authority) การกำาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ในการดำาเนินงานแผนหลักในการดำาเนินงาน นโยบาย
ในการบริหารความเสีย่ ง แผนงบประมาณและแผนการดำาเนินงานธุรกิจประจำาปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำาหนดเป้าหมายที่
ต้องการของผลของการดำาเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนทีก่ าำ หนดไว้ และการดูแลรายจ่าย
ลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันทีส่ าำ คัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน
5. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดย
กรรมการบริษทั ทำาหน้าทีใ่ นการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะทีฝ่ า่ ยจัดการ
บริษัททำาหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การจึง
เป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้ สองตำาแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษทั ผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี วามเหมาะสมทีส่ ดุ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั
ยังเป็นผูก้ าำ หนดการสืบทอดตำาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูง (Succession Plan) ด้วย
ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างการกำากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน
สำาหรับฝ่ายจัดการบริษทั ได้รบั มอบหมายอำานาจหน้าทีใ่ ห้ดาำ เนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ทีก่ าำ หนดไว้ รับผิดชอบผลการ
ดำาเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จา่ ยและงบลงทุนตามขอบเขตทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ใิ นแผนงานประจำาปี ดำาเนินการตามนโยบาย
ด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งทีม่ ผี ลกระทบต่อองค์กร และดำารงไว้ซง่ึ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
6. วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำาหนดจำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 กำาหนด กล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการ
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บริษัทออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำาแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำาแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดาำ รงตำาแหน่งอีกก็ได้ สำาหรับ
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระนั้นให้มีวาระการดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการ
ดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปี หรือหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปี ในปีที่
ครบรอบออกตามวาระครัง้ ถัดไป จะมีการแจ้งให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปีทราบ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการเพือ่
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำาหรับคณะอนุกรรมการเพื่อกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและได้เปิดเผย
กฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรรมการ

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

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

กรรมการบริษัท

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

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 4 คน ดังนี้
1. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล* ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี*
กรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
กรรมการตรวจสอบ
4. นายชีระพงษ กัมพลพันธ์
กรรมการตรวจสอบ
* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
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วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษทั ของตนโดยครบรอบออกตามวาระ
ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี ทัง้ นี้ เมือ่ ครบกำาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 5 ซึ่งเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท https://scgceramics.com/Attachment5-12_2020)
1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ ง กระบวนการทำางาน การควบคุม การกำากับดูแล ด้านการปฏิบตั งิ าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล รวมทัง้ ระบบเครือข่ายสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผล สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล มีความเข้าใจในความเสีย่ ง กระบวนการ แผนการบริหารความเสีย่ ง บทบาทหน้าทีข่ องผูร้ บั ผิดชอบ โดยมีระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) และการดำาเนินการเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าแผนการจัดการความเสีย่ งได้นาำ ไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
หากมีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ ฝ่ายจัดการสามารถระบุความเสีย่ งได้ทนั เวลา รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง ซึง่ กรรมการตรวจสอบต้องได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอในการกำากับดูแลให้กระบวนการบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำากับดูแลต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิผล ได้แก่ แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริม่ ตัง้ แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness)
การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำาความผิด การตรวจสอบ จนถึง
การสอบทานแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันตามทีห่ น่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบตั งิ าน (Compliance) ตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษทั รวมทัง้ สอบทานผลการตรวจสอบของฝ่ายจัดการ การติดตามผลเกีย่ วกับ
การทุจริต หรือความผิดปกติในระบบบัญชี และกำาหนดมาตรการป้องกัน รวมทัง้ สอบทานกระบวนการภายในของบริษทั เกีย่ วกับ
การแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework:
COSO 2013) สื่อสารให้พนักงานในบริษัทรับทราบ มีการหารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขต
การปฏิบติงานทั้งการปฏิบัติงานทั่วไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ระบบเครือข่าย
สื่อสาร และแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา พิจารณา
การติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
7. สอบทานให้บริษทั มีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธกี ารและมาตรฐานสากลที่
ยอมรับโดยทัว่ ไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึง่ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ
และประเมินแล้ว เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และนำาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
8. สอบทานให้มรี ะบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิ
งานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระในการทำาหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั เพือ่ นำาเสนอ
ให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ รวมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั และประเมินประสิทธิภาพการทำางานของผูส้ อบบัญชี พิจารณา
ตัดสินในกรณีทฝ่ี า่ ยจัดการและผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นไม่ตรงกันเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน และพิจารณาการปฏิบตั งิ านอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
งานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีของบริษทั
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10. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
10.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
10.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
10.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
10.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
10.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
10.8 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากบริษัท
11. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองโดยรายงานนี้จะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี
12. สอบทานและประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และจัดให้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. สอบทานและกำากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในในเรื่องดังต่อไปนี้
13.1 พิจารณาอนุมตั กิ ฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำาลังพล
ของการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผูต้ รวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก
(Outsourcing) รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อ เปลี่ ย นแปลงผู ้ ต รวจสอบภายใน ในกรณี ใ ช้ บ ริ ก ารจากหน่ ว ยงานภายนอก
(Outsourcing)
13.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละรายงานต่าง ๆ
รวมทัง้ สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
13.3 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำาเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั งิ านภายในขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามคำาสัง่ ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำาเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป
2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีจาำ นวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำานวน 2 คน ซึ่ง
มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด และกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)
3. นายนิธิ
ภัทรโชค
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
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วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษัทของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำาหนดออกตามวาระก็อาจได้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกได้
อำานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ตามทีป่ รากฏในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลในเอกสารแนบ 5 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท https://scgceramics.com/Attachment5-13_2020)
ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ด้านการสรรหา
1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ
หน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษทั ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอ
4. กำาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท และกำาหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท
เพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือ
กรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงเป็นประจำาทุกปี
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ด้านค่าตอบแทน
1. เสนอแนวทางและวิธกี ารการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั แต่งตัง้ ซึง่ รวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบีย้ ประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหาร (Management Incentive) ซึง่ รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำาปี
โดยให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่า
จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำาแนะนำาการดำาเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำาหนดค่าตอบแทนก่อนนำาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำาทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำาปีของพนักงานจัดการ
ระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มในเรือ่ งผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้
ผูบ้ ริหารอย่างสม่าำ เสมอ เพือ่ นำาเสนอคณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัท จดทะเบียนชั้นนำาอื่น ๆ ที่มีการ
ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพือ่ ให้บริษทั รักษาความเป็นผูน้ าำ ในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่าำ เสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ
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9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกีย่ วกับข้อบังคับ (Charter) ของการพิจารณาค่าตอบแทน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงเป็นประจำาทุกปี
10. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ด้านบรรษัทภิบาล
1. กำาหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ
บริษทั ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับบรรษัทภิบาล รวมทัง้ ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของบริษทั ให้เหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
ในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงเป็นประจำาทุกปี
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และพิจารณา
ทบทวนเป็นประจำาทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำาไปปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
5. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่าำ เสมอ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนว
ปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆเกีย่ วกับกฎบัตร
(Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำาทุกปี
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำาทุกปี ทั้งแบบโดย
รวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอำานาจหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีอาำ นาจเรียก สัง่ การให้
ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
จำาเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลอาจขอคำาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำาเป็นและ
เหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำานวน 3 คน ดังนี้
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ
กรรมการบริหาร
3. นายนำาพล
มลิชัย
กรรมการบริหาร
วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหาร
ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งตามวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทของตน โดยครบรอบออกตาม
วาระในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำาปี ทัง้ นี้ เมือ่ ครบกำาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่ง
ต่อไปอีกได้
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอาำ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำานาจดำาเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท อำานาจดำาเนินการของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

กรรมการผู้จัดการ

Chief Marketing
Officer

Chief Operation
Officer

Chief Technology
Officer

Chief Financial
Officer

กรรมการผู้จัดการ และ Chief Officer ทั้งหมด คือ“ผู้บริหาร” ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
การกำาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้บริหารจำานวน 5 คน ดังนี้
1. นายนำาพล
มลิชัย*
กรรมการผู้จัดการ
2. นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ Chief Marketing Officer
3. นายกิตพิ จน์ สิทธิเลิศพิศาล Chief Operation Officer
4. นางสาวจันทนา ลิม่ ระนางกูร Chief Technology Officer
5. นางวรนันท์ โสดานิล
Chief Financial Officer
* นายนำาพล มลิชัย เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย (บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำากัด)
ข้อมูลความรู้ความชำานาญ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้บริหาร ปรากฏตามประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 หน้า 19-20
ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท https://scgceramics.com/Attachment1_2020
การประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้กาำ หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัท
(ยกเว้นกรรมการผูจ้ ดั การ) เป็นผูป้ ระเมิน เพือ่ ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำาหรับ
การพิจารณาเสนอการขึ้นค่าจ้างและการจ่ายเงินรางวัลของกรรมการผู้จัดการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการนั้น ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือการบริหารและความเป็นผู้นาำ (Managerial Leadership) ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้านธุรกิจ ด้านการบุคคล ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (Development: Personal
and Professional) นอกจากนั้นได้ให้กรรมการบริษัทเสนอแนวทางที่ต้องการให้กรรมการผู้จัดการดำาเนินการในอนาคต เพื่อให้
กรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของบริษัท
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั มีการกำาหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน โปร่งใส
สมเหตุสมผลกับกิจการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำาปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายทีก่ าำ หนดไว้ลว่ งหน้า ผลการดำาเนินงานของบริษทั สภาวะธุรกิจโดยรวม และผลสำารวจค่าตอบแทนของบริษทั ชัน้ นำาใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวม 5 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส
เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทและอื่น ๆ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 34,888,178 บาท
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7.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,436 คน โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จำานวน
1,477 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน จำานวน 227 ล้านบาท
ประเภท

สำานักงาน
โรงงาน
รวม
7.6 ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ

จำานวนพนักงาน (คน)
บริษัท

บริษัทย่อย

1,034
2,402
3,436

99
530
629

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในตำาแหน่งต่อไปนี้
1. เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางสาวกาณจนี เต็มสุข ดำารงตำาแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการและเลขานุการบริษทั เพือ่ ทำาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกำาหนดไว้ และ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามประวัติเลขานุการ
คณะกรรมการและเลขานุการบริษทั ในเอกสารแนบ 1 หน้า 22-23 ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั https://scgceramics.com/
Attachment1_2020
2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี
บริษัทมอบหมายให้นางวรนันท์ โสดานิล ตำาแหน่ง Chief Financial Officer ให้ทาำ หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทำาบัญชีของบริษทั โดยคุณสมบัตขิ องผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี
ปรากฏตามประวัติผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินในเอกสารแนบ 1 หน้า 21-22 ซึง่ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษทั https://scgceramics.com/Attachment1_2020
3. ผู้ดูแลตรวจสอบภายใน
บริษัทมอบหมายให้นายพิทยา จั่นบุญมี ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อดูแลงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท https://scgceramics.com/Attachment3_2020
7.6.2 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทมอบหมายให้นางวรนันท์ โสดานิล ตำาแหน่ง Chief Financial Officer ผู้มีความรู้ และความสามารถด้านการเงิน
และการลงทุนเป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อทำาหน้าที่ติดต่อสื่อสาร กับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้
ที่อยู่ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-5474
โทรสาร : 0-2587-2118
อีเมล์ : cotto_ir@scg.com
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7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษทั จ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จำากัด (เคพีเอ็มจี) ซึง่ เป็นสำานักงานสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน่วย : บาท
รายการ

บริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำาปี
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
- งบการเงินรวม
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส
- งบการเงินเฉพาะกิจการ
- งบการเงินรวม
รวม
บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำากัด
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำาปี
รวม
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี

1,292,000
107,000
553,000
51,000

1,399,000
604,000
2,003,000
330,000
330,000
2,333,000

หมายเหตุ : ทัง้ นี้ ค่าสอบบัญชีทเ่ี สนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านัน้ ไม่มกี ารให้บริการอืน่ นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service)
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8. รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นผูน้ าำ หรือผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดขององค์กร ทีจ่ ะต้องดำาเนินธุรกิจและบริหารงานภายใต้การกำากับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละกรอบของจรรยาบรรณของบริษทั เพือ่ ให้บริษทั มีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว น่าเชือ่ ถือ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งต้องดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดและทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ใน
การบริหารจัดการองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีตัวอย่างการดำาเนินงานที่สาำ คัญ ดังนี้
• การทบทวนการนำาหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาผลประเมิน
การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนามีความ
เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั และสำาหรับเรือ่ งทีบ่ ริษทั ไม่ได้นาำ มาปรับใช้กบั บริบททางธุรกิจ ก็ได้มกี ารกำาหนดมาตรการทดแทน
ที่เหมาะสมด้วยแล้ว
• การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดย่อย เพื่อกำาหนดขอบเขตหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
CG Code และการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
• การกำาหนดนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั (Privacy Policy) เพือ่ ให้บริษทั มีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการ
กำากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น
พนักงานของบริษทั และบุคคลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิ
อย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
• การจัดให้มีแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” สำาหรับพนักงานทุกคน ในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยพนักงานทุกคนต้องทำาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในเรื่อง
การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้กาำ กับดูแลให้มนั่ ใจว่านโยบายทีก่ าำ หนดขึน้ และการดำาเนินงานของบริษทั นัน้ มีกลไกเพียงพอใน
การนำาไปปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำา
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพือ่ ทำาหน้าทีก่ าำ กับดูแลด้านบรรษัทภิบาล
ของบริษทั ตัง้ แต่การกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายบรรษัทภิบาลตลอดจน
พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบให้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณากำาหนดโครงสร้าง ผู้รับผิดชอบ นโยบาย
กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมถึงทบทวนความเสี่ยง และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทำาหน้าที่จัดทำารายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงใน
รูปแบบ Risk Dashboard โดยให้ความสำาคัญกับ Emerging Risk ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญและมีโอกาสจะ
เกิดขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทัง้ ระบบการปฏิบตั งิ าน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำานักงานตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รายงาน
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8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีความสำาคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาล
ของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำาเนินธุรกิจเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกระบวนการต่างๆ ในเรื่องการ
สรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ ในหน้า 54 เรื่องการพัฒนากรรมการและกรรมการผู้จัดการ ในหน้า 57 และเรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ในหน้า 56 และหน้า 60
(1) การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลทีจ่ ะมาดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษทั
มหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูท้ รงคุณวุฒปิ ระสบการณ์การทำางานและความเหมาะสม
ด้านอืน่ ๆ ประกอบกัน จากนัน้ จะนำาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ต่อไป ในกรณีทจ่ี ะ
เลือกตัง้ กรรมการอิสระซึง่ ดำารงตำาแหน่งต่อเนือ่ งเกินกว่า 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาำ รงตำาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
ให้ดาำ รงตำาแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำาเป็นดังกล่าว
บริษทั มีกรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษทั ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
กำากับตลาดทุน จำานวน 6 คน มากกว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีอำานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำางานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
หรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท
และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งกำากับดูแลให้บริษัทกำาหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อ
ให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้กำาหนดไว้ รวมทั้ง รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ดาำ รงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งมีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งเหตุผลและความจำาเป็นในการเสนอบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทได้
เปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ ภายใต้หัวข้อกรรมการอิสระของบริษัท ในหน้า 81
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำา
วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ สำาหรับการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงนัน้ บริษทั มีแผนการคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบ
ในตำาแหน่งงานบริหารที่สำาคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็น
มืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือรายอืน่ ใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เป็นผู้จัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณา ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดเกีย่ วกับการสรรหากรรมการ ในหน้า 54 ภายใต้หลักปฏิบตั ิ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผลและข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ในหน้า 53 ภายใต้
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
สำาหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทได้จัดให้มีบัตรยืนยันการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นราย
บุคคลโดยให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงทัง้ หมดทีม่ อี ยูเ่ ลือกบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการทีละคน โดยข้อบังคับของบริษทั
ข้อ 16 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้
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ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อเสียงหนึง่
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ ง้ั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผูร้ บั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ซึ่งมีการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำาทุกปี และแจ้ง
กรรมการแต่ละคนให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่การประชุมคณะกรรมการบริษทั ในไตรมาสสุดท้ายของปีกอ่ นหน้านัน้ เพือ่ จัดสรรเวลา
ในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำาคัญเร่งด่วน
ในการประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นผูร้ ว่ มกันกำาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั กิ ารกำาหนดนโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ส่งเสริมให้กรรมการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าำ เสมอ รวมทั้งอนุมัติการกำาหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติสำาหรับการประชุมคณะ
กรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Rules) เพือ่ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยให้ประธานกรรมการหรือประธานในทีป่ ระชุมมีอาำ นาจในการกำาหนดให้จดั ประชุมคณะกรรมการโดยการประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำาหนดการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หรือประชุมกรรมการโดยเปิดให้มชี อ่ งทางให้กรรมการสามารถ
เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านช่องทางอืน่ ๆ ร่วมด้วยได้ โดยให้การนับองค์ประชุมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
ในปี 2563 ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั จำานวน 7 ครัง้ ซึง่ เป็นการประชุมทีก่ าำ หนดไว้ลว่ งหน้า 5 ครัง้ และครัง้ พิเศษ 2
ครัง้ โดยกรรมการบริษทั ทัง้ คณะเข้าประชุมร้อยละ 98.80 ซึง่ มีกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และ e-Meeting Rules ข้างต้นและกรรมการทุกคนมีสดั ส่วนการ
เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัท
แต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำาการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรือ่ งต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึง่ ทำาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมได้จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียง
ข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียงและกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบาย
โดยตรง เพือ่ ให้สามารถนำาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระทีป่ ระชุมเฉพาะกรรมการบริษทั หรือเฉพาะกรรมการ
บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลในเรือ่ งดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีทก่ี รรมการบริษทั คนหนึง่ คนใดมีสว่ นได้เสีย
กับผลประโยชน์เกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ กี ารพิจารณากรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งนัน้
เมือ่ สิน้ สุดการประชุมเลขานุการคณะกรรมการเป็นผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ทำารายงานการประชุมเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั
รับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษทั ลงลายมือชือ่ รับรองความถูกต้อง ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมให้มคี วามละเอียดถูกต้องมากทีส่ ดุ ได้ รายงานการประชุมทีท่ ป่ี ระชุม
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รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชัน้ ความลับของบริษทั ณ หน่วยงานเลขานุการบริษทั และจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพือ่ สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กาำ หนดนโยบายให้มกี ารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
เข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีความจำาเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้
ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2563
การเข้าประชุม (ครั้ง)
รายชื่อกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท (12 คน)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (4 คน)

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ( 3 คน)

คณะกรรมการ
บริหาร (3 คน)

สามัญผู้ถือหุ้น
ปี 2563 (12 คน)

1. นายนิธิ
ภัทรโชค
2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี *
3. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
4. นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล
5. นายบุญเชื้อ
พลสิงขร
6. นางนันทสิริ
อัสสกุล
7. นายดำาริ
ตันชีวะวงศ์ **
(เป็นกรรมการแทนนายฐัติพงศ์ เกสรกุล)
8. นายเชาวลิต
เอกบุตร
9. นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
10. นายสุรศักดิ์
ไกรวิทย์ชยั เจริญ
11. นางสาววรัญญู
โอปนายิกุล
12. นายนำาพล
มลิชัย
จำานวนครั้งประชุมทั้งหมด
ร้อยละของการเข้าประชุม

7/7
6/6
7/7
7/7
7/7
7/7
3/3
3/4
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7
98.80

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

3/3
3/3
3/3
3
100

12/12
11/12
12/12
12
97

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

หมายเหตุ : * นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563
แทนนางไขศรี เนือ่ งสิกขาเพียร ซึง่ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษทั เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
** นายดำาริ ตันชีวะวงศ์ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 แทนนายฐัติพงศ์ เกสรกุล
ซึ่งออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563
การเข้าร่วมประชุมหมายความรวมถึงการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนับเป็นองค์ประชุมด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33 กำาหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน
เงินรางวัล เบีย้ ประชุม โบนัส และมีสทิ ธิได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ ใดหรือทรัพย์สนิ อืน่ ใดจากบริษทั ตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
จะพิจารณา ซึง่ อาจกำาหนดเป็นจำานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำาหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มผี ลไปตลอด
จนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีมติเปลีย่ นแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสทิ ธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั และ
ได้รบั ชดใช้คนื ซึง่ ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีไ่ ด้จา่ ยไปเนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องกรรมการ โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำา
ปี 2563 เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำา
ปี 2563 โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าทีป่ ระชุมจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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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 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
3. ผลประโยชน์อื่น ๆ
ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 60,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 40,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 45,000 บาท
• กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 30,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2563
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
(ประธานกรรมการ 1 คนและ
กรรมการ 11 คน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธานกรรมการ 1 คนและ
กรรมการ 3 คน)
คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(ประธานกรรมการ 1 คนและ
กรรมการ 2 คน)
คณะกรรมการบริหาร
(ประธานกรรมการ 1 คนและ
กรรมการ 2 คน)

ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

ประธาน

45,000

กรรมการ

30,000

ประธาน
กรรมการ

เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

โบนัส

ผลประโยชน์อื่น ๆ

ไม่ได้กำาหนด

ไม่เกินร้อยละ 1
ของเงินปันผล
ที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

ไม่มี

ไม่ได้กำาหนด

ไม่มี

ไม่ได้กำาหนด

ไม่มี

งดจ่าย

ไม่มี

60,000
ไม่ได้กำาหนด

ประธาน

40,000
45,000

ไม่ได้กำาหนด
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

30,000
งดจ่าย

งดจ่าย

ทั้งนี้ จำานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563 รวมเป็นเงิน 6,222,743 บาท
ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน)
• ประธานกรรมการ (จำานวน 1 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จำานวน 11 คน) * ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
รวมเป็นเงิน 4,477,000 บาท
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*หมายเหตุ:
1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23
มกราคม 2563 แทนนางไขศรี เนือ่ งสิกขาเพียร ซึง่ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
2. นายดำาริ ตันชีวะวงศ์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 แทนนายฐัติพงศ์
เกสรกุล ซึ่งออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563
2. โบนัสคณะกรรมการบริษทั (กรรมการ 12 คน) จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลทีจ่ า่ ยให้
ผูถ้ อื หุน้ จำานวน 71,551,455 บาท (อัตราหุน้ ละ 0.012 บาท) ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากำาหนดจำานวนและจัดสรร
การแบ่งจ่ายตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ มอบหมายในอัตราดังต่อไปนี้
• ประธานกรรมการ (จำานวน 1 คน) ได้รบั โบนัสในอัตรา 1.5 ส่วนของเงินโบนัสทีจ่ า่ ยให้กรรมการ เป็นเงินจำานวน 85,862 บาท
• กรรมการ (จำานวน 11 คน) ได้รบั โบนัสคนละ 57,241 บาท (ยกเว้นนางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ได้รับโบนัสเป็นเงิน 52,471
บาท เนื่องจากลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) รวมเป็นเงินจำานวน 624,881 บาท
รวมเป็นเงินจำานวน 710,743 บาท โดยบริษัทได้จ่ายโบนัสให้กรรมการทุกคนแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 หลังการ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 4 คน สำาหรับการประชุมจำานวน 4 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำานวน
720,000 บาท
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการ 3 คน สำาหรับการประชุมจำานวน 3 ครั้ง)
รวมเป็นเงินจำานวน 315,000 บาท
สรุปจำานวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2563
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
รายเดือน

1. นายนิธิ
ภัทรโชค
540,000
2. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี*
337,000
3. นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล
360,000
4. นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล
360,000
5. นายบุญเชื้อ
พลสิงขร
360,000
6. นางนันทสิริ
อัสสกุล
360,000
7. นายดำาริ
ตันชีวะวงศ์*
180,000
8. นายเชาวลิต
เอกบุตร
360,000
9. นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
360,000
10. นายสุรศักดิ์
ไกรวิทย์ชยั เจริญ 360,000
11. นางสาววรัญญู โอปนายิกุล
360,000
12. นายนำาพล
มลิชัย
360,000
13. นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร *
14. นายฐัติพงศ์
เกสรกุล **
180,000
รวม
4,477,000

โบนัส

85,862
57,241
57,241
57,241
57,241
57,241
57,241
57,241
57,241
57,241
52,471
57,241
710,743

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหา
ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

160,000
240,000
160,000
160,000
720,000

90,000
135,000
90,000
315,000

คณะกรรมการ
บริหาร

งดจ่าย
งดจ่าย
งดจ่าย
-

รวม

715,862
497,000
552,241
657,241
667,241
417,241
180,000
417,241
577,241
417,241
417,241
417,241
52,471
237,241
6,222,743
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หมายเหตุ : * นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563
แทนนางไขศรี เนือ่ งสิกขาเพียร ซึง่ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษทั เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
** นายดำาริ ตันชีวะวงศ์ เป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 แทนนายฐัติพงศ์ เกสรกุล
ซึ่งออกจากแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

8.1.3 การกำากับดูแลบริษัทย่อย
เพื่อให้การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายการดำาเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้
คณะกรรมการบริษทั จึงได้กาำ หนดกลไกในการกำากับดูแล รวมถึงควบคุมการบริหารจัดการของบริษทั ย่อย ด้วยการกระจายอำานาจให้
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั และ/หรือ ฝ่ายจัดการเป็นผูค้ วบคุมดูแลแทนคณะกรรมการบริษทั เช่น การเป็นผูพ้ จิ ารณาตัวบุคคลทีจ่ ะ
เป็นตัวแทนของบริษทั ไปเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี าำ นาจควบคุม เป็นต้น เพือ่ ให้บริษทั มัน่ ใจว่าบริษทั ย่อยมีการปฏิบตั ติ าม
แนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ แผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ ในการเติบโตของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
และเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ
ฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยต้องนำาเสนอผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้กรรมการบริหารของบริษัททราบในการประชุม
คณะกรรมการบริหารเป็นประจำาทุกเดือน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจำาทุกไตรมาส
นอกจากนีเ้ พือ่ ให้ตวั แทนของบริษทั สามารถทีจ่ ะกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษทั ย่อยได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตาม
นโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะ
เป็นตัวแทนของบริษทั ในบริษทั ย่อยในการกำาหนดนโยบายทีส่ าำ คัญต่อการดำาเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำาคูม่ อื อำานาจดำาเนินการซึง่
คู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทจะมีการทบทวนคู่มือ
อำานาจดำาเนินการอย่างสม่าำ เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำาเนินงานของบริษัทย่อยด้วย
สำาหรับกลไกในการกำากับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน การทำารายการระหว่าง
บริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือการทำารายการทีส่ าำ คัญให้ครบถ้วนถูกต้องนัน้ หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หน่วยงานเลขานุการบริษทั และฝ่ายจัดการของบริษทั จะร่วมกันกำากับดูแลให้การดำาเนินการหรือรายการต่าง ๆ
ดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำาหนดและใช้บังคับไว้
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ
บริษัทมีการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code
(CG Code) ของคณะกรรมการกำากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัท
เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยได้กำาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตาม CG Code ไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำากับดูแลให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี และ
ได้สง่ เสริมให้พนักงานของบริษทั ตระหนักรูใ้ นเรือ่ งจรรยาบรรณของบริษทั โดยมีกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงเป็นแบบอย่าง
เพือ่ นำาไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับอุดมการณ์ในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคณุ ธรรมอันจะนำาไปสูก่ ารสร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืน
ที่แท้จริง
นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำากับดูแลกิจการที่ดีใน 4 ประเด็น ดังนี้
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
• กำาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็น
ส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย เมือ่ เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำาทุกปี
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• ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพือ่ ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
• มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที่มีอำานาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่
มีอำานาจควบคุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จึงไม่ทาำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำาลังมี
การพิจารณากรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งนัน้ โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง
เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
• ในกรณีที่มีการอนุมัติการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำาหนดโดย ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสมำ่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็น
หลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา ได้แก่
1. จัดทำาแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ
ก.ล.ต. ดังนี้
1.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
1.2 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1)
ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันที่ดำารงตำาแหน่ง
2. กำาหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้
2.1 รายงานเมื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงครั้งแรก
2.2 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
2.3 รายงานเป็นประจำาทุกปี
2.4 ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากตำาแหน่งและได้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนือ่ งกรรมการคนนัน้ ไม่ตอ้ ง
ยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
2.5 ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท
จะต้องส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการนับ
แต่วันที่ได้รับรายงาน
3. กำาหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้ -ขาย/ถือครองหุน้ สามัญของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทราบทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม และรายงานการถือหุน้ กู้ และหุน้ สามัญของบริษทั ในเครือ ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
รวมทัง้ การถือหุน้ สามัญของคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสรวมทัง้ ให้
มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (คูส่ มรสหรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ของผู้บริหารระดับสูง) รวมทั้งการกำาหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำานวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำาปี
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4. จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คกู่ บั รายงานผูส้ อบบัญชีในรายงาน
ประจำาปี
5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
6. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำานวนครั้งของการประชุม และจำานวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำาปี
8. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ รูปแบบลักษณะและจำานวนค่าตอบแทน
ที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
10. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เป็นรายบุคคล
11. เปิดเผยโครงสร้างการดำาเนินงานอย่างชัดเจน
12. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำาปี
13. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
14. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
15. เปิดเผยนโยบายการกำากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
16. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำาคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในปี 2562 และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ เป็นประจำา
ทุกปี ซึ่งบริษัทได้นำามาเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 ในเรื่อง
“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือการทำางานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ
จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม” และได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (CAC) และผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต้านการทุจริตในปี 2563
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำาเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำาหนดในการดำาเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำาหนดของกฎหมาย โดยมีการกำาหนดนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)”
ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้
ขอบเขตคำาว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดย
การเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำามั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดัง
กล่าวปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงึ่ ธุรกิจ หรือแนะนำาธุรกิจให้แก่บริษทั โดยเฉพาะ หรือ
เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ หรือจารีตทางการค้าให้กระทำาได้
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กำาหนดแนวปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
• กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณโดยต้องไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน โดยทางตรงหรือทางอ้อม
• พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย หรือ
ข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีก่ าำ หนดให้ทาำ หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้
• บริษทั จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธหรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
ในปี 2563 บริษัทได้สื่อสาร สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตาม
แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และพัฒนามาตรการและระบบเชิงป้องกัน เพื่อลด
ความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (Proactive and Preventive System) ประกอบด้วย
• การจัดทำาแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของพนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ
บริษัท โดยพนักงานทุกคนต้องทำาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังได้ทำาการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน
โดยนำาข้อสอบที่พนักงานตอบผิดจำานวนมากมาสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
• การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability
Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวป้องกัน 3 ด่าน (Three Lines Model)
• การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำาคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวป้องกัน 3 ด่าน (Three Lines
Model)
2. การใช้ระบบ Compliance Management System เป็นเครื่องมือในการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ประเมินความเสี่ยง กำาหนดบทบาท ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ติดตามการ
ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และรายงาน ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
เสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี
4. การเผยแพร่และการสือ่ สารทำาความเข้าใจในคูม่ อื จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้แก่พนักงานทุกระดับ
รับทราบ และปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าวผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip)
นอกจากนี้สาำ นักงานตรวจสอบจะมีการประเมิน ติดตามการกำากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อ
ต้านคอร์รัปชันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยในปี 2563 ไม่พบการคอร์รัปชันในบริษัทฯ
(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั ิ “นโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผทู้ แ่ี จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณของบริษทั และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน (Whistleblowing Policy)”
เพือ่ แสดงถึงการให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี เปิดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ สามารถรายงานหาก
พบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับทีก่ ฎหมายกำาหนด การกระทำาผิดในเรือ่ งการกำากับดูแลทีด่ ี การกระทำาทุจริต
คอร์รปั ชัน หรือพบเห็นการกระทำาทีผ่ ดิ จรรยาบรรณ หรือให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความผิดปกติในการดำาเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่
บริษทั ได้จดั เตรียมไว้ ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้ขอ้ มูลหรือให้เบาะแส
นัน้ จะไม่ทาำ ให้ผรู้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กาำ หนดกลไกสำาหรับคุม้ ครองและบรรเทาความเดือดร้อน
เสียหายให้แก่ผทู้ ไ่ี ด้รายงานหรือให้ขอ้ มูลทีอ่ าจจะถูกกระทำาโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลัน่ แกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยกำาหนดให้หน่วยงาน
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ตรวจสอบภายในเป็นผูร้ บั ผิดชอบข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing System) ซึง่ บริษทั ได้สอ่ื สารให้พนักงาน
และบุคคลภายนอก รับทราบช่องทางการร้องเรียนในระบบดังกล่าว ทีส่ ามารถรองรับการแจ้งเบาะแสทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อีกทัง้ สามารถเข้าถึงระบบได้ตลอดเวลา
พนักงานสามารถร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมายอีเมล หรือผ่าน Web Intranet โดยสามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบ
เปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อถึงบุคคลดังต่อไปนี้
• ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
• ผู้ดูแลงานการบุคคล
• ผู้ดูแลงานงานตรวจสอบ
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
สำาหรับบุคคลภายนอก สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.scgceramics.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/
จดหมาย ถึงบุคคลดังต่อไปนี้
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• ผู้ดูแลงานงานตรวจสอบ
• กรรมการบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนจากพนักงานและบุคคลภายนอกผ่านกระบวนการดังกล่าว แต่มีข้อร้องเรียนจากปี 2562 ที่
ดำาเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ 1 เรื่อง เป็นเรื่องผิดจรรยาบรรณของบริษัทที่ไม่มีมูลค่าเสียหาย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้นำา
ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมากำาหนดจุดควบคุม วิธีปฏิบัติ และแนวป้องกันเพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว
นอกจากนี้ บริษทั มีการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตและการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณ โดยผูป้ ฏิบตั ิ
งาน (First Line) อย่างสม่าำ เสมอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าทีใ่ นการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ
ประเมินความเสีย่ งและการควบคุมภายในและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าำ เสมอ อีกทัง้ ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์กร สร้างความตระหนักรูแ้ ก่พนักงาน และการปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี (Role Model) โดยผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม / จำานวนครั้งการประชุมทั้งหมด

รายชื่อ

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

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63

นิลสุวรรณากุล
พลสิงขร
กัมพลพันธ์
พึ่งรัศมี

4/4
4/4
4/4
4/4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี
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ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นการนำา Digital Technology มาใช้ในการตรวจสอบ การกำากับดูแล การกำาหนดกลยุทธ์
การปฏิบตั งิ าน การติดตามผล และทุกสิน้ ปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ (As a Whole) และ
2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง (Self-Assessment) ซึง่ ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี หัวข้อทีป่ ระเมินได้แก่ โครงสร้าง
และคุณสมบัติ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการประชุม สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบตั งิ านของ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบ
นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำาคัญในการจัดทำางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐาน
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา
89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2563 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์ใดที่
เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำางบการเงินของบริษทั แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควร
(True and Fair) ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเชือ่ ได้ โปร่งใส โดยผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระ
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ทำาหน้าที่สอบบัญชีเพื่อ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี
สาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2563 ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี การสอบทานระบบการประเมินการบริหาร
ความเสีย่ ง การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำาปี 2564 ตามที่แสดงไว้ในเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

8.3.1 ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
แบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ (As a Whole)
และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทั ได้วเิ คราะห์และหาข้อสรุปเพือ่ กำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อไป โดยมีการจัดกลุ่มหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การปฏิบตั หิ น้าที่ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สรุปความเห็นโดยรวม
5. การปฏิบตั งิ านของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
สำาหรับกระบวนการในการประเมินผลนัน้ หลังจากทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินฯ ซึง่ ดำาเนินการ
เป็นประจำาทุกปีแล้วนัน้ หน่วยงานเลขานุการบริษทั ได้จดั ส่งแบบประเมินให้กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนัน้ เลขานุการ
บริษทั จะสรุปผลและนำาเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ เพือ่ หามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้มีมติ
อนุมัติให้คงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมทั้งให้มีการทบทวน
แบบประเมินฯ ดังกล่าวเป็นประจำาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ (As a Whole) และ
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหา
ข้อสรุปเพื่อกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ต่อไป โดยการประเมินผลนั้น ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. ความพร้อมของกรรมการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. การประชุม
4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. สรุปความเห็นโดยรวม
6. การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
อนึง่ สำาหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (รวมทัง้ แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผู้จัดการ) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะสรุปผล
และนำาเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางานของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการต่อไป
ทั้งนี้ สำาหรับปี 2563 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด
ที่ร้อยละ 90 สรุปได้ดังนี้
ผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ
(As a Whole)
(ร้อยละ)

ผลการปฏิบัติงานของตนเอง
(Self-assessment)
(ร้อยละ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

97.83

98.54

2. คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

100

100

คณะอนุกรรมการ
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2564 ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทและบริษัทย่อยตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งยึดกรอบการควบคุมภายในของ
COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization
of Treadway Commission) 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุม
ภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติ
งาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการ
ติดตามที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและ
บริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่อง
ที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน บริษัทและบริษัท
ย่อยได้จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่จะดำาเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ นโยบาย และจรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบการควบคุม ติดตาม ดูแล
การดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
มีการปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน
ตระหนักและปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นให้มีการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และ
การควบคุมภายใน โดยจัดให้มบี คุ ลากรเพียงพอ และนำาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้กับระบบการควบคุม
ภายในที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี 2563 ฝ่ายจัดการได้อนุมตั หิ ลักการหรือเครือ่ งมือใน
การกำากับดูแลและควบคุมต่าง ๆ ซึง่ สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของความเสี่ยง ดังนี้
1. การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive
System)
ปั จ จั ย สำ า คั ญ ที่ ทำ า ให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า หมายและอยู่
ได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
พนักงาน นอกจากการอบรมและสัมมนาต่าง ๆ แล้ว บริษัท
ยังได้จัดทำาระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Proactive and
Preventive System” ซึ่งประกอบด้วย
1.1 แบบทดสอบ Ethics e-Testing และ e-Policy
e-Testing เพื่อปลูกฝัง ให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้
(Awareness) ให้ กั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ สามารถนำ า เรื่ อ ง
คุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
และ e-Policy มาปฏิบตั แิ ละประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และเกิดผลได้จริง โดยในปี 2563 พนักงานของบริษัททุกคน
ผ่านการทดสอบ นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบ
ทดสอบของพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
1.2 การนำาแนวป้องกัน 3 ด่าน (Three Lines Model)
ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็น
กรอบในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย
Governing Body คณะจั ด การ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และ
สำานักงานตรวจสอบ โดยการประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวใน
การปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดการในฐานะ First Line ถือว่ามีบทบาท
สำาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ Three Lines Model ประสบ
ความสำาเร็จและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การนำานโยบายที่ได้รับ
มาปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง กำาหนดการควบคุม ติดตาม
และประเมินผล รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนี้บริษัทมี
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้
First Line ลำาดับสูงสุดของบริษทั หรือหน่วยงานเป็นผูส้ อื่ สารกับ
พนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ นำาแนวทาง
ไปใช้ในการปฏิบตั จิ ริง (Execution) อย่างใกล้ชดิ และการสือ่ สาร
กับ Governing Body แบบ Two-way Communication
1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษทั และจรรยาบรรณ”
ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ซ้ำาผ่านการสัมมนา
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2. การบู ร ณาการการกำ า กั บ ดู แ ล การบริ ห ารความเสี่ ย ง
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
การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (GRC)
และยกระดับสู่มาตรฐานสากล (Integrated GRC) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ้ำาซ้อนในการปฏิบัติงาน
ตัง้ แต่การกำากับดูแล การกำาหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสีย่ ง
จนถึงการติดตามผล มีการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อ
ให้พนักงานทุกคนเห็นความสำาคัญในการนำา GRC มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการทำางานของพนักงานให้นำา
ไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปี 2563 ได้จัดทำา
GRC Helpline Application สามารถใช้งานผ่าน Intranet
และ Mobile เพื่อให้พนักงานที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในเรื่องการกำากับ
ดูแลการบริหารความเสีย่ ง การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และ
การควบคุมภายใน
3. การกำากับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้ดำาเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน
การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy &
Guideline) อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการบริหารงานด้าน
การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management
System-CMS) เป็นกลไกสำาคัญในการกำากับดูแลการปฏิบัติ
งานทีท่ าำ ให้การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First
Line มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความ
เสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมีหน่วยงานกำากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน (Second Line) เป็นผู้สนับสนุนการนำา
ระบบการบริหารงานดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับผู้ปฏิบัติ
งาน ให้คำาปรึกษา กำาหนดการควบคุม เพื่อบริหารจัดการ
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ต่าง ๆ (Compliance Risk) อย่างต่อเนือ่ ง ปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ
(Guideline) และรายการตรวจประเมิน (Checklist) ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตามนโยบายสำาคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายการ
แข่งขันทางการค้า (Antitrust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูล
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ภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)
และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) นอกจาก
นี้ยังได้มีการนำาระบบการรับ-ส่งและประเมินกฎหมายใหม่
หรือเปลี่ยนแปลงมาใช้บริหารงาน เพื่อให้กฎหมายใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องถึงมือผู้ปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติให้
สอดคล้องได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และผ่านการ
รับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต้านการทุจริตในปี 2563
นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำาเนินการตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วม
กับผู้เกี่ยวข้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้
ความรูเ้ รือ่ งการประเมินความเสีย่ งในการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน
และการควบคุมให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง
5. การกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร
5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ในปัจจุบนั เป็น
เทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำางาน SCG IT
Governance ของเอสซีจี ซึ่งมีตัวแทน IT ของบริษัทร่วมเป็น
คณะทำางาน ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบาย และระเบียบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e-Policy) โดยอ้างอิง
ISO/IEC 27001 เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน มีการดำาเนินการในปี 2563 ดังนี้
• จัดทำานโยบายเพิ่มเติม 3 เรื่อง ได้แก่ นโยบาย
การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา และการใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการปฎิบัติงาน (Mobile Device
and BYOD Policy) นโยบายการจัดหา พัฒนา และบำารุง
รักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Acquisition
Development and Maintenance Policy) และ นโยบาย
การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Access
Control Policy) ซึ่งรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 และการปฏิบัติงานในช่วง Work from Home
• ปรับปรุงหรือจัดทำามาตรฐาน 4 เรื่อง ได้แก่ Data
Classification and Handling Standard, Penetration Testing
Standard, Remote Access Standard และ Guideline for
Personal Data Protection and Endpoint

5.2 บริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง Personal Data Protection
Steering Committee เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานของ
หน่ ว ยงานในบริ ษั ท จั ด ทำ า ข้ อ เสนอแนะ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
ดำาเนินการ Implement Data Protection Tools เช่น จัดทำา
เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำา Privacy Management
Software มาใช้ เป็นต้น
5.3 จัดทำาเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ดีในการ Implement/ใช้งาน Robotic Process
Automation (RPA)
6. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ Data Analytics ให้กับธุรกิจ
บริ ษั ท มี ก ารใช้ ง านระบบสารสนเทศที่ ห ลากหลาย
เพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทัน
เวลา หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำารายงานโดย
ใช้ Data Analytics ให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทั เพือ่ เป็น
เครือ่ งมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำาหนด
วิธกี ารป้องกัน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแสดงผลแบบกราฟ
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. ระบบการรับข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ นโยบายการคุ้มครอง
และให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ และจรรยาบรรณ บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้อง
เรียน (Whistleblowing System) ที่รองรับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสำาหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกให้
สามารถเข้าถึงระบบได้ตลอดเวลา โดยพนักงานสามารถ
แจ้งเบาะแสการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คูม่ อื
จรรยาบรรณ การกำากับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำาทุจริต ผ่าน
Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์
www.scgceramics.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรผ่านทาง
e-mail จดหมาย โดยบริษทั กำาหนดขัน้ ตอนการดำาเนินงานเมือ่
ได้รบั ข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตัง้ แต่การรวบรวมข้อเท็จจริง
โดยทำาเป็นความลับ การตั้งคณะทำางานตรวจสอบข้อเท็จจริง
การตัง้ คณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมตั กิ ารลงโทษ
รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน โดยข้อร้องเรียนของ
บริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบติดตามการควบคุมภายใน
ในปี 2563 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทั้งหมด 4 โครงการ ตามแผนการตรวจสอบ
ภายในตามความเสี่ยง (Risk-based) ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบได้อนุมัติแผนตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและติดตามการแก้ไขปรับปรุง
ประเด็นที่ตรวจพบ รวมถึงการติดตามการควบคุมว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในเพือ่ ติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจาก
การที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อำ านาจรวมถึ ง การควบคุ ม การทำา ธุ ร กรรมกั บ บุ คคลที่อาจ
มีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ และนำา
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น
ชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
จากผลการตรวจสอบในปี 2563 ไม่พบข้อบกพร่องที่มี
สาระสำาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้ติดตามการปรับปรุงแก้ไขการควบคุม
ภายในตามประเด็นที่ตรวจพบ พบว่าฝ่ายจัดการได้แก้ไข
การควบคุมภายในตามข้อแนะนำาครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้
ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท คื อ บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย
สอบบัญชี จำากัด ได้รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สำาคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับการกำากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง การกำากับดูแล การปฏิบตั งิ าน
และการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2563 ตามทีแ่ สดงไว้
ในเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้
นายพิทยา จั่นบุญมี เป็นผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน มี
ความรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษทั จัดทำารายงานและข้อเสนอแนะ เพือ่ ให้คณะจัดการ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายใน
ของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ
นายพิทยา จัน่ บุญมี แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากมีคณุ สมบัติ วุฒกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่
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เหมาะสมเพียงพอต่อการเป็นผูค้ วบคุมการปฏิบตั งิ านดังกล่าวทัง้ นี้
บริษัทฯได้สรุปคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานของผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในไว้ตามเอกสาร
แนบ 3
ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน
โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน จะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2 รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการพิจารณา
อนุมัติรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติหลักการการทำาธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าเป็นการทั่วไป ดังนี้
1. อนุมตั ใิ ห้บริษทั มีการทำาธุรกรรมกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องในอนาคต ฝ่ายจัดการของบริษทั
เป็นผู้มีอำานาจอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรม
เหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
รวมทัง้ ให้ฝา่ ยจัดการสามารถกำาหนดเงือ่ นไขทางการค้าภายใต้
ข้อตกลงทางการค้าทั่วไปตามลักษณะข้างต้นได้ตามความ
เหมาะสมของธุรกิจทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2. ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดทำารายงานสรุปการทำา
ธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทฉบับที่ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้วล่าสุดให้รายงาน
คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริ ษัท ได้จัดให้มีข้ัน ตอนการอนุ มัติ
รายการระหว่างกันหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ อยูภ่ ายใต้กรอบ
จริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจ
สอบโดยคำานึงถึงประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ เป็นหลัก และ
ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณา
การเปิ ด เผยข้อมูลการทำารายการระหว่างกันหรือรายการที่
เกีย่ วโยงกันต่อสาธารณชนให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
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นโยบายการกำาหนดราคา
ซื้อ
ราคาตลาด
ค่าบริการ
ราคาตลาด
รายได้จากการขายสินค้า ราคาตลาด
รายได้อื่น
ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล
ตามจำานวนทีป่ ระกาศจ่าย
แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตเป็นรายการ
ที่ ดำ า เนิ น ตามปกติ ท างการค้ า โดยใช้ น โยบายตามกลไก
ราคาตลาดเช่ น เดี ย วกั บ ในปี ท่ี ผ่ า นมา ไม่ มี ก ารถ่ า ยเท
ผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศ
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำา
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ โดยเคร่งครัด
รายละเอียดรายการ
บริษัทมีการทำารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทได้คิดราคา
ซือ้ ขายสินค้าและบริการตามราคาตลาด ข้อมูลงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทและบริษัท
ย่อยมีการเข้าทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด(มหาชน) และบริษัทย่อยกับกิจการหรือบุคคที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2563

2562

2561

1. บริษัทใหญ่ลาำ ดับสูงสุด
ค่าบริการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

91,315

104,791

135,141

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
บุคคลภายนอก

2. บริษัทใหญ่
ค่าบริการ
รายได้อื่น

48,746
10,495

42,848
13,741

120,244
15,937

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
บุคคลภายนอก

76,350
67,356
18,649
16,120
4,716
2,750

24,822
14,406
3,845
11,300
9,242
4,021

86,359
348,525
29,457
53,520
-

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
บุคคลภายนอก

1,231
609
300
18
-

595
575
301
1,220
5,266
-

1,943
32,531
449
5,974
4,305

-

504

2,758
1,211

8,762
4,711
3,965
3,521
2,847
2,844
2,691
2,446
2,088
3,247
2,031

1,615
593
13,947
3,487
1,637
41
5,423
2,733
2,271
1,718
1,360

207
2,830
2,919
2,239
1,156
-

1,184
1,105
1,079
691
676

814
858
4,414
707

661
803
1,467
1,086

บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำากัด

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

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด
บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำากัด
บริษัทอีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี รูฟฟิ่ง จำากัด
PT KIA Keramik Mas
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
บริษัทสระบุรีรัชต์ จำากัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
บุคคลภายนอก
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ลักษณะรายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)
2563

2562

2561

395
267
713

1,519
168
4,861
1,174
302

3,132
6,628
6,000
872

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
บุคคลภายนอก

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
บุคคลภายนอก

รายได้อื่น

PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด
บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำากัด
PT KIA Serpih Mas
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด

ซื้อ

SCG International Hongkong Limited
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด
Prime International Import - Export and Service
Trading Company Limited
SCG Trading Middle East Dmcc
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำากัด
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำากัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk
SCG International India Private Limited
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำากัด
Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำากัด
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำากัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำากัด

229,394
105,958

113,144

126,353

98,601
63,402
15,994
14,374
11,620
11,013
4,741
4,287
3,342
2,159
1,512
120

167,149
31,574
6,213
12,758
10,001
4,816
9
71,059
523

21,394
631
21,526
4,888
1,007
10,499
69,141
1,080

-

16,186
14,926
-

203,142
17,631
3,002
1,130

บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำากัด
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำากัด
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำากัด
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำากัด
PT Surya Siam Keramik
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำากัด.
SCG International USA Inc.

239,178
62,553
16,646
8,595
4,495
1,398
870
708
643
416
883
422

229,906
43,936
14,450
37
3,799
408
3,050
1,007
2,874
276
-

248,807
93,449
13,499
113
2,047
160
2,850
2,244
2,197
19,612
1,242
854

ค่าบริการ
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ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
บุคคลภายนอก

ลักษณะรายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (พันบาท)

ความจำาเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

2563

2562

2561

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

160,959
4,001
-

560,832
9,791
-

472,058
4,397
6,545

ซื้อ

บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำากัด

29,343

27,641

36,532

บริษัทไอทีวัน จำากัด
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน)
5. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการ
รายได้จาก
บริษัทโอปนายิกุล จำากัด
การขายสินค้า
นางสาววรัญญู โอปนายิกุล

16,798
2,586

19,678
971

36,302
507

25,683

53,389

76,190

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
บุคคลภายนอก

6. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุ่มที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอาำ นาจควบคุมร่วมกัน
รายได้อื่น
บริษัทเทเวศประกันภัย จำากัด (มหาชน)
437
4,806
ค่าบริการ
บริษัทเทเวศประกันภัย จำากัด (มหาชน)
15,969
5,746

426
12,792

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
บุคคลภายนอก

รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

634
-

665
-

291
2,364

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

ค่าบริการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

1,485

1,288

1,247

ค่าธรรมเนียมตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

รับเงินฝาก
(ณ 31 ธค 63)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

67,585

272,044

120,762

ค่าธรรมเนียมตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

สัญญาปัองกัน
ความเสี่ยง
(ณ 31 ธค 63)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด(มหาชน)
- สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
- สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

279,367
177,326
102,041

320,280
234,426
85,854

349,458
255,580
93,878

ค่าธรรมเนียมตามสัญญา
ที่ตกลงกัน

ค่าบริการ

ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้าเทียบเท่ากับที่ทำากับ
บุคคลภายนอก

113

ส่วนที่

3

งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินประจำาปี 2563

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ จัดทำาขึ้น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าำ เสมอ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผูส้ อบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและ
แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริษัททำาหน้าที่กำากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มี
และดำารงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน เพือ่ ให้มคี วามมัน่ ใจได้วา่ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถกู ต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจ่ ะดำารงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการทีผ่ ดิ ปกติ
อย่างมีสาระสำาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำาหน้าที่
กำากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/
รายงานประจำาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) นี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือ่ มัน่
ได้ว่า งบการเงินของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และ
กระแสเงินสดถูกต้องตามควรในสาระสำาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สาำ คัญ
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เอกสารแนบ

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทั เพิม่ เติมได้จากรายละเอียดในเอกสารแนบทีแ่ สดงไว้บนเว็บไซต์ www.scgceramics.com ดังนี้
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี และเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
https://scgceramics.com/Attachment1_2020
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
https://scgceramics.com/Attachment2_2020
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
https://scgceramics.com/Attachment3_2020
เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
https://scgceramics.com/Attachment4_2020
เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำาขึ้น
1. นโยบายการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน
https://scgceramics.com/Attachment5-1_2020
2. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
https://scgceramics.com/Attachment5-2_2020
3. นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
https://scgceramics.com/Attachment5-3_2020
4. นโยบายการแข่งขันทางการค้า
https://scgceramics.com/Attachment5-4_2020
5. นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
https://scgceramics.com/Attachment5-5_2020
6. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)
https://scgceramics.com/Attachment5-6_2020
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7. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท (Whistleblowing Policy)
https://scgceramics.com/Attachment5-7_2020
8. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
https://scgceramics.com/Attachment5-8_2020
9. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy)
https://scgceramics.com/Attachment5-9_2020
10. จรรยาบรรณเอสซีจี (Code of Conduct)
https://scgceramics.com/Attachment5-10_2020
11. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
https://scgceramics.com/Attachment5-11_2020
12. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
https://scgceramics.com/Attachment5-12_2020
13. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
https://scgceramics.com/Attachment5-13_2020
เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
https://scgceramics.com/Attachment6_2020
เอกสารแนบ 7
รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
https://scgceramics.com/Attachment7_2020
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีแบบ 56-1 One report ฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผย
บนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำาข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้
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