รายงานประจำ�ปี 2563

(แบบ 56-1 One Report)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท
ทะเบีียนเลขที่่�

0107537000921

ที่่�ตั้�ง้ สำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร 10800

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััทประกอบธุุรกิิจโดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) ที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก
ในการให้้บริิการโซลููชัันด้้านบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 2 สายธุุรกิิจหลััก คืือ
สายธุุรกิจิ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจร และสายธุุรกิจิ เยื่่อ� และกระดาษ รวมถึึงธุุรกิจิ อื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

ทุุนจดทะเบีียนปััจจุุบััน ทุุนจดทะเบีียน
4,500,000,000 บาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว		
4,292,920,200 บาท
หุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้ว
4,292,920,200	หุ้้�น
หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้ว
- ไม่่มีี มููลค่่าหุ้้�นที่่ตร
� าไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
เว็็บไซต์์

www.scgpackaging.com

ติิดต่่อ

โทรศััพท์์
โทรสาร	
อีีเมล

นายทะเบีียนหุ้้�น

บริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ชั้้�น 1 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เลขที่่� 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0-2009-9999
โทรสาร 0-2009-9991
เว็็บไซต์์
http://www.set.or.th

0-2586-3333
0-2586-3007
scgpackaging@scg.com

สารบัญ
การประกอบธุรกิจและ
ผลการดำ�เนินงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ

งบการเงิน

เอกสารแนบ*

ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

รายงานความรัับผิิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน

2

110

งบการเงิินรวม ประจำำ�ปีี 2563
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด
(มหาชน) และบริิษััทย่่อย

8

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย
ผู้้�บริิหาร พนัักงาน และอื่่�น ๆ

214

126

215

1. นโยบายและ
แนวปฏิิบััติิ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ฉบัับเต็็ม และ
จรรยาบรรณธุุรกิิจ
ฉบัับเต็็มที่่�บริิษััท
ได้้จััดทำำ�
2. นโยบายด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและ
สภาพภููมิอิ ากาศ
3. รายงานการพััฒนา
ที่่ยั่่� �งยืืน 2563

สารจากคณะกรรมการ และ
รายงานคณะกรรมการชุุดย่่อย

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563

รายงานผลการดำำ�เนิินงาน
สำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ

งบการเงิิน ประจำำ�ปีี 2563
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด
(มหาชน)

18

176

336

30

202

โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงาน
ของกลุ่่�มบริิษััท
การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง

การควบคุุมภายในและ
รายการระหว่่างกััน

62

การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

*ข้อมูลเอกสารแนบได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
(https://investor.scgpackaging.com/th/downloads/yearly-reports)

76

การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบาย
ของฝ่่ายจััดการ

88

ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น

108

ในกรณีที่แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผย
บนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้น เช่นเดียวกับการนำ�ข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

2563 2562

2561

2560

2559

93,389
85,148

90,034
83,147

87,770
79,661

82,862
76,888

75,128
70,799

16,876

15,147

14,566

12,082

10,554

6,457

5,269

6,066

4,425

3,285

172,429 139,513
62,588 76,697
88,738 42,952
109,841 62,816

93,246
39,986
40,441
53,260

91,312
35,661
42,891
55,651

85,369
32,617
40,402
52,752

งบกำ�ไรขาดทุนรวม1
รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

EBITDA2
กำ�ไรสำ�หรับปี3
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้น
จำ�นวนหุ้นที่ออก4
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น4
กำ�ไรต่อหุ้น4
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น4, 5

(ล้านหุ้น)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

4,293
20.67
1.95
0.45

3,126
13.74
1.69
0.98

3,126
12.94
1.94
0.50

3,126
13.72
1.42
2.50

3,126
12.92
1.05
0.25

29.9
7.0
4.7
9.8

57.9
5.9
5.1
12.6

25.8
7.0
7.4
14.6

176.6
5.4
6.1
10.6

23.8
4.4
4.6
8.3

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตรากำ�ไรสุทธิ6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

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

หมายเหตุ:
1
ปี 2562 มีการจัดประเภทใหม่
2
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
3
หมายถึง กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
4
ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท) และออกหุ้นสามัญปันผล
จำ�นวนหุ้นที่ใช้คำ�นวณอัตราส่วนทางการเงินปี 2559 - 2561 ถูกปรับปรุงเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการออกหุ้นสามัญปันผลเกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวด
5
ปี 2562 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.98 บาท คำ�นวณเฉลี่ยจาก 1) เงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.11111111 จากจำ�นวนหุ้น 1,563 ล้านหุ้น
2) เงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท จากจำ�นวนหุ้น 3,126 หุ้น
6
อัตรากำ�ไรสุทธิ = กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่หารด้วยรายได้จากการขาย
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

สินทรัพย์

CAGR ป 2559-2563:

CAGR ป 2559-2563:

6%

74,542

81,455

87,255

89,070

19%

92,786

172,429
139,513
85,369

2559

2560

2561

2562

2563

รายได้จากการขายตามลูกค้าปลายทางซึ่งอยู่นอกประเทศไทย (%)
37%

37%

39%

43%

48%

EBITDA

2559

91,312

93,246

2560

2561

2563

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.6

0.6

0.8

1.2

0.6

กำ�ไรสำ�หรับปี*
CAGR ป 2559-2563:

CAGR ป 2559-2563:

12%

18%

16,876
14,566
10,554

2562

6,457

6,066

15,147

5,269

12,082

4,425
3,285

2559 2560 2561
อัตรา EBITDA margin (%)
14%

15%

17%

2562

2563

2559 2560
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

2561

2562

2563

17%

18%

4%

7%

6%

7%

5%

* ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินปี 2563
สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเทศลูกค้า
ประเทศอื่น ๆ

16%

ประเทศ
ในกลุมอาเซ�ยน

84%

2%
ประเทศอื่นในอาเซ�ยน
2%
มาเลเซ�ย

92,786

3%
ฟ�ลิปปนส

ลานบาท

52%
ประเทศไทย

11%
เว�ยดนาม
14%
อินโดนีเซ�ย

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามธุรกิจ

สัดส่วนรายได้จากการขายของสายธุรกิจ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบครบวงจรแบ่ ง ตามกลุ่ ม
อุตสาหกรรม

7%
กิจการบรรจุภัณฑ
จากวัสดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร

อื่น ๆ

26%
กิจการบรรจุภัณฑ
เยื่อและกระดาษ

สายธุรกิจ
บรรจุภัณฑ
แบบครบวงจร
52%
กิจการ
กระดาษบรรจุภัณฑ

70%
ลานบาท

ลานบาท

15%

30%
79,175

92,786
สายธุรกิจ
เยื่อและกระดาษ

สินคาอุปโภค
บร�โภค

85%

41%
อาหารและ
เคร�่องดื่ม
14%
เคร�่องใชไฟฟา
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

15%
สินคาอุปโภคบร�โภค
ที่มีการหมุนเว�ยนอยางรวดเร�ว
(FMCG)
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงินปี 2563

รายไดจากการขาย

92,786 ลานบาท

กำไรสำหรับป

สวนที่เปนของผูถือหุนบร�ษัทใหญ

6,457 ลานบาท
EBITDA

16,876 ลานบาท
B

B

สินทรัพย

172,429 ลานบาท

006

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลสำ�คัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2563
มูลค่าการจัดหา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม

4,790

1,081

ล้้านบาท

17.0 14
ผลิิตภััณฑ์์

คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการกำ�กับดูแล

100.0

ล้้านบาท

ร้้อยละ
(คู่่�ธุุรกิิจที่่�มีีมููลค่่าการจััดหา
มากกว่่า 1 ล้้านบาท)

1.2

คิิดเป็็นร้้อยละ

คิิดเป็็นร้้อยละ
ของรายได้้จากการขาย

ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง
ไปฝังกลบเท่ากับ

0.77

ตััน
จากของเสีียทั้้�งหมด 1,066,999 ตััน
ปริมาณการจัดการของเสียโดยการ
เผาทำ�ลายไม่เกิดประโยชน์ที่ลดลง

99.6

ร้้อยละ
เทีียบกัับปีีฐาน 2557

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
คิิดเป็็นร้้อยละ

12.8

2.3

เพตะจููล

5.4

สัดส่วนการนำ�น้ำ�กลับมาใช้ซ้ำ�

11.1

ร้้อยละ

ล้้านลููกบากศ์์เมตร

เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2550

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง

คิิดเป็็นร้้อยละ

ปริมาณการใช้น้ำ�ที่ลดลง

คิิดเป็็นร้้อยละ

428,281

ร้้อยละ

เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2550

14.1

0.087 รายหรืือ 0.296 วััน
ต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง-คน

เทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557

529

สร้างฝายชะลอน้ำ� ปลูกป่าบกในพื้นที่
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
โรงงานและพื้นที่
สิง่ แวดล้อมภายใน SCG Green Choice
ฝาย นอกโรงงาน

32

ล้้านบาท

1,910,259

บาท

1,142

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน - รายได้จากโครงการหัตถกรรม
จักสานจากวัสดุเหลือใช้ของโรงงาน

1,859,700

687

สิินค้้า

ทุนการศึกษา
ช่วยเหลือเยาวชน

การสนับสนุนสินค้า
ชุมชน

บาท

31.0

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งานถึง
ขั้นหยุดงาน (พนักงาน / คู่ธุรกิจ)

16.8

การลงทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม

สัดส่วนการใช้
เชื้อเพลิงทดแทน

ต้้น

ส่งเสริมการเรียนรู้
อาชีพในชุมชน

ทุุน ใน 60 โรงเรีียน
พัฒนาและขยายผล
“ชุมชนไร้ขยะ”

36

ชุุมชน

74,097

29

ศููนย์์
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สารจากคณะกรรมการ

เติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ
พร้้อมปรัับตััว
รัับทุุกการเปลี่่�ยนแปลง
ในปี 2563 ประเทศต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียนและทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า
ในกลุ่ ม สิ น ค้ า คงทน โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และยานยนต์ และ
ความต้องการใช้กระดาษพิมพ์เขียนปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม
ความต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภค
หันมาใส่ใจในเรือ่ งสุขอนามัย และปรับพฤติกรรมหันมาสัง่ ซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้
ท่่ามกลางความท้้าทาย เอสซีีจีพีี ปี รัับตััวเพื่่อ� รัับมืือกัับผลกระทบ
ที่่�เกิิดจากความผัันผวนทางเศรษฐกิิจด้้วยการออกแบบโมเดล
ธุุรกิิจ (Business Model) แบบครบวงจร ตอบสนองต่่อความ
ต้้องการที่่�เปลี่่ย� นแปลงไปของผู้้บ� ริิโภคด้้วยบรรจุุภัณ
ั ฑ์์หลากหลาย
ประเภท บููรณาการด้้วยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต้น้ น้ำำ��และปลายน้ำำ�� เพื่่อ� รองรัับ
โอกาสทางธุุรกิิจและกระจายความเสี่่�ยงไปในหลายประเทศ
หลายอุุตสาหกรรม เอสซีีจีีพีีเชื่่�อมั่่�นในการเติิบโตระยะยาวของ
ความต้้องการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ เพื่่อ� รองรัับการบริิโภคและเมกะเทรนด์์
ทางเศรษฐกิิจในภููมิิภาคอาเซีียน จึึงมุ่่�งขยายตลาดบรรจุุภััณฑ์์
สำำ�หรัับสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากเป็็นสิินค้้า
ที่่�มีีความจำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิตและยัังมีีความต้้องการใช้้
อย่่างสม่ำำ��เสมอในทุุกสภาวะเศรษฐกิิจ โดยปััจจุุบัันมีีสััดส่่วน
ลููกค้้ากลุ่่�มดัังกล่่าวกว่่าร้้อยละ 70 ของทั้้�งหมด

ในช่่วงที่่�ต้อ้ งเผชิิญกัับวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
เอสซีีจีีพีีให้้ความสำำ�คััญกัับมาตรการการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อ
ดููแลสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน การบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทานร่่วมกัับลููกค้้าและคู่่�ค้้าธุุรกิิจ รวมถึึงการประเมิิน
สถานการณ์์อย่่างใกล้้ชิิดและปรัับตััวอย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อให้้
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิจิ ได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ส่่งผลให้้ในปีี 2563 เอสซีีจีพีี ี
มีีรายได้้จากการขายรวม 92,786 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน โดยมีีปััจจััยเกื้้�อหนุุนจากความต้้องการใช้้
สิินค้้าจำำ�เป็็นในชีีวิิตประจำำ�วััน และการรวมผลการดำำ�เนิินงาน
ของ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (อิินโดนีีเซีีย) และบริิษััท
วีีซี่่� แพ็็คเกจิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด สำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2563
เท่่ากัับ 6,457 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 23 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
จากการมุ่่�งเน้้นนำำ�เสนอสิินค้้าบริิการรวมทั้้�งโซลููชัันที่่�หลากหลาย
และการบริิหารต้้นทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ประสบความสำ � เร็ จ ในการขายหุ้ น สามั ญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อ
ก้าวไปได้ไกล เติบโตไปด้วยกัน
เอสซีีจีีพีีเริ่่�มทำำ�การซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในวัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563 โดยมีีมููลค่่า Market Capitalization
ประมาณ 150,000 ล้้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) และได้้
เงิินจากการระดมทุุน ประมาณ 40,092 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้ในการ
ลงทุุนขยายกิิจการทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ใช้้ในการปรัับ
โครงสร้้างทางการเงิิน รวมถึึงใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนภายใน
กิิจการ นัับเป็็นก้้าวสำำ�คััญของเอสซีีจีีพีีที่่�จะเพิ่่�มศัักยภาพในการ
ดำำ�เนิินงานจากการมีีฐานะการเงิินที่่�เข้้มแข็็งขึ้้น� เพื่่อ� เร่่งการขยาย
ธุุรกิิจต่่อไปในอนาคต

ร่วมมือพันธมิตร ขยายฐานธุรกิจบรรจุภัณฑ์
รองรับความต้องการใช้ในอาเซียน
เอสซีีจีพีี ขี ยายธุุรกิจิ และเสริิมศัักยภาพการเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
แบบครบวงจรในภููมิิภาคอาเซีียน โดยนำำ�ประสบการณ์์และ
ความเชี่่�ยวชาญของเอสซีีจีีพีีที่่�ผนึึกความร่่วมมืือเป็็นพาร์์ตเนอร์์
ในประเทศต่่าง ๆ ทั้้�งแบบการเติิบโตตามตลาด (Organic Growth)
เช่่น การเพิ่่�มยอดขาย การขยายกำำ�ลังั การผลิิต และการเติิบโตแบบ
ก้้าวกระโดด (Inorganic Growth) ผ่่านการเข้้าควบรวมกิิจการ
แบบ Merger & Partnership (M&P) เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนจุุดแข็็ง
และสร้้างประโยชน์์จากการผนึึกพลัังกัับพัันธมิิตร (Synergy)

บริิษัทมี
ั โี ครงการขยายกำำ�ลังั ผลิิตใน 4 ประเทศ ด้้วยเงิินลงทุุนรวม
กว่่า 8,200 ล้้านบาท โดยในไตรมาสที่่� 3 บริิษััทเริ่่�มดำำ�เนิินการ
ผลิิตส่ว่ นขยายของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบอ่่อนตััว (Flexible Packaging)
อีีก 84 ล้้านตารางเมตรต่่อปีี ใน Tin Thanh Packing Joint
Stock Company (BATICO) ประเทศเวีียดนาม และในไตรมาส
ที่่� 4 บริิษััทได้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จในการเข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 94.1
ใน Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) ผู้้ผ� ลิิต
ชั้้�นนำำ�ด้้านบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษที่่�จดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์ประเทศเวีียดนาม ซึ่่�งเป็็นการขยายฐานตลาด
สำำ�หรัับสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�มีีแนวโน้้มเติิบโตได้้ดีี นอกจากนี้้�
ในเดืือนมกราคม 2564 บริิษััทเข้้าถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 ใน
Go-Pak UK Limited (Go-Pak) ผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการโซลููชััน
ด้้ า นบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ อ าหารในสหราชอาณาจัั ก ร ยุุ โรป และ
อเมริิกาเหนืือ ที่่�มีีฐานการผลิิตอยู่่�ทางตอนใต้้ของประเทศ
เวีียดนาม เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการขยายตลาดบรรจุุภััณฑ์์อาหาร
สำำ�หรัับในประเทศฟิิลิิปปิินส์์ Rengo Co., Ltd. (Rengo)
ได้้เข้้าร่่วมพัันธมิิตรทางธุุรกิิจกัับบริิษััทใน United Pulp and
Paper Co., Inc. (UPPC) ด้้วยสััดส่่วนการถืือหุ้้�นระหว่่าง
เอสซีีจีีพีกัี ับ Rengo ร้้อยละ 74.8 และร้้อยละ 25.0 ตามลำำ�ดัับ
เพื่่�อเสริิมความแข็็งแกร่่งของสายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์ครบวงจร
ของเอสซีีจีีพีีในภููมิิภาคอาเซีียน
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ร่วมเป็นส่วนสำ�คญ
ั ของไลฟ์สไตล์ในทุกวันของ
ลูกค้าและผูบ้ ริโภค ด้วยการพัฒนานวัตกรรม
สินค้า บริการ และโซลูชันแบบครบวงจร

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน

เอสซีีจีีพีีให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�งานร่่วมกัับลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด
เพื่่อ� ช่่วยแก้้ปัญ
ั หาและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า อีีกทั้้�ง
มุ่่�งพััฒนาโซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เหมาะสมกัับลููกค้้าแต่่ละราย โดย
วางกระบวนการทำำ�งานอย่่างเป็็นระบบ มีีทีมี งานที่่�มีคี วามพร้้อม
ทั้้�งบุุคลากรและเทคโนโลยีี โดยมีีทีีมขายและบริิการลููกค้้ากว่่า
500 คน นัักวิิจัยั และพััฒนาจำำ�นวนมากกว่่า 90 คน ซึ่่ง� ทำำ�การวิิจัยั
และพััฒนานวััตกรรมครอบคลุุมตั้้�งแต่่ธุุรกิิจต้้นน้ำำ��ไปจนถึึง
ปลายน้ำำ�� และนัักออกแบบมืืออาชีีพมากกว่่า 35 คน ที่่�พร้้อม
สร้้างสรรค์์และให้้บริิการแก่่ลููกค้้า รวมถึึงการลงทุุนเครื่่อ� งจัักรและ
เทคโนโลยีีที่่ล้ำ� ำ��สมััยอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้สามารถผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่�รองรัับความต้้องการของผู้้�บริิโภคในหลากหลายอุุตสาหกรรม
ครอบคลุุมถึึงสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิิตประจำำ�วััน
ทำำ�ให้้บรรจุุภััณฑ์์ของเอสซีีจีีพีีกลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งของไลฟ์์สไตล์์
ผู้้�บริิโภคในทุุก ๆ วััน

เอสซีีจีพีี ดููี แลลููกค้้าด้้วยความจริิงใจ ใส่่ใจ พััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
และดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยให้้ความสำำ�คััญ
กัับการยึึดถืือบรรษััทภิิบาล หรืือ ESG (Environmental,
Social, and Governance) ด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดถืือ
หลัักธรรมาภิิบาล การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน มุ่่�งเน้้นดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม
ตลอดกระบวนการผลิิต และการนำำ�หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy) มาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้เกิิดการ
ใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าที่่�สุุด เช่่น การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์อาหาร
ที่่�เป็็นทางเลืือกใหม่่สำำ�หรัับผู้้�ที่่ใ� ส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม การนำำ�ทรััพยากร
หมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่ ตลอดจนร่่วมกัันดููแลสัังคมและรัักษา
สิ่่�งแวดล้้อมไปพร้้อมกััน เช่่น โครงการขัับเคลื่่�อนขยายผลชุุมชน
ต้้นแบบการจััดการขยะมููลฝอยอำำ�เภอบ้้านโป่่งต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� 2
สามารถสร้้าง 41 ชุุมชนในอำำ�เภอบ้้านโป่่งให้้เป็็นต้้นแบบการ
จััดการขยะ และสามารถลดปริิมาณขยะอิินทรีีย์ไ์ ด้้กว่่าร้้อยละ 40
ทำำ�ให้้อำำ�เภอบ้้านโป่่งเป็็นชุุมชนที่่�น่่าอยู่่�และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน
และพร้้อมที่่�จะเป็็นต้้นแบบและขยายผลไปยัังพื้้�นที่่�อื่น่� ๆ ได้้ อีีกทั้้�ง
ได้้ร่ว่ มมืือกัับพัันธมิิตรกว่่า 60 ราย เช่่น เทสโก้้ โลตััส ไปรษณีีย์ไ์ ทย
แสนสิิริิ พร็็อพเพอร์์ตี้้� เพอร์์เฟค ฯลฯ ในการรณรงค์์ให้้ผู้้�บริิโภค
ใส่่ใจเรื่่�องรีีไซเคิิล โดยได้้มีีการติิดตั้้�งจุุดรัับเศษกระดาษและ
กล่่องกระดาษใช้้แล้้วมากกว่่า 380 จุุด ทั่่�วประเทศ

ในปีี 2563 เอสซีีจีีพีีได้้เปิิด SCGP-Inspired Solutions Studio
เพื่่�อเพิ่่�มประสบการณ์์จริิงให้้แก่่ลููกค้้าในการสััมผััสกัับโซลููชััน
รวมถึึงการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ประเภทต่่าง ๆ และนวััตกรรม
ด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เอสซีีจีีพีีสามารถสร้้างสรรค์์เพื่่�อตอบโจทย์์
ความต้้องการในหลากหลายมิิติิ อาทิิ ฟัังก์์ชัันใช้้งาน ตอบโจทย์์
ด้้านการตลาด คำำ�นึึงถึึงการดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม และการสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มแก่่สิินค้้า นอกจากนี้้�ยัั งได้้ พััฒนาบรรจุุ ภััณฑ์์ ใหม่่
สู่่�ตลาด ได้้แก่่ OptiSorb-X บรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณสมบััติิป้้องกััน
ออกซิิเจนและไอน้ำำ��สููง ร่่วมกัับเทคนิิคการดููดซัับก๊๊าซออกซิิเจน
ในบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ภายหลัังการบรรจุุ จึึงช่่วยคงคุุณภาพของสิินค้้าและ
ยืืดอายุุการเก็็บสิินค้้าให้้ยาวนานขึ้้�น เหมาะสำำ�หรัับขนม เบเกอรี่่�
เนื้้�อสััตว์์แปรรููป ฯลฯ Odorlock บรรจุุภััณฑ์์เก็็บกลิ่่�นอาหาร
ไม่่ให้้แพร่่กระจายรบกวนสิินค้้าอื่่�น เช่่น ทุุเรีียน ช่่วยให้้ขนส่่ง
และวางจำำ�หน่่ายร่่วมกัับสิินค้้าอื่่�นได้้

คณะกรรมการบริิษััทขอขอบคุุณท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกฝ่่ายที่่�ได้้ให้้ความไว้้วางใจและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทด้้วยดีีเสมอมา และขอให้้เชื่่�อมั่่�นว่่า บริิษััทจะยัังคงมุ่่�งมั่่�น
พััฒนาองค์์กรให้้ประสบความสำำ�เร็็จภายใต้้ระบบการบริิหารงาน
ตามหลัักธรรมาภิิบาล เสริิมสร้้างความเจริิญก้้าวหน้้า และรัักษา
ความเป็็นผู้้�นำ�ด้
ำ ้านบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรในภููมิิภาคอาเซีียน
รวมถึึงการนำำ� หลัั ก เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีี ย นมาใช้้ เ พื่่� อ ยกระดัั บ
กระบวนการดำำ�เนิินงานตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า อัันเป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั
ในการสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป

กรุุงเทพมหานคร วัันที่่� 26 มกราคม 2564

(นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล)
ประธานกรรมการ

(นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำ�ทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการนำ� Digital
Technology มาใช้ในการตรวจสอบ การกำ�กับดูแล การกำ�หนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน
และการติดตามผล
ปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้้�ง โดยมีี
กรรมการตรวจสอบร่่วมประชุุมครบทุุกครั้้�ง คิิดเป็็นร้้อยละ 100
ทั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี ทุุกสิ้้น� ปีีคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวมและประเมิินตนเอง ซึ่่�งผลการประเมิินอยู่่�ใน
เกณฑ์์ดีี หััวข้้อที่่�ประเมิิน ได้้แก่่ โครงสร้้างและคุุณสมบััติิ บทบาท
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ การปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการประชุุม
ความเห็็นโดยรวม การปฏิิบััติิงานของเลขานุุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการปฏิิบััติงิ านของสำำ�นัักงานตรวจสอบ สรุุปสาระ
สำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้า้ ที่่�ในรอบปีี 2563 ได้้ดัังนี้้�
1. การสอบทานงบการเงิิน คณะกรรมการตรวจสอบได้้
สอบทานข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของงบการเงิินรายไตรมาสและ
ประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้ง� จำำ�กััด (มหาชน)
งบการเงิินรวมของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้ง� จำำ�กััด (มหาชน)
และบริิษััทย่่อย ซึ่่ง� ได้้จััดทำำ�ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ของไทย สอดคล้้องกัับมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน
ระหว่่างประเทศ โดยได้้สอบทานประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
รายการพิิเศษ และได้้รัับคำำ�ชี้้�แจงจากผู้้�สอบบััญชีี ผู้้�บริิหาร
และผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานตรวจสอบจนเป็็นที่่�พอใจว่่า
การจััดทำำ�งบการเงิิน รวมทั้้ง� การเปิิดเผยหมายเหตุุประกอบใน
งบการเงิิน เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน จึึงได้้ให้้ความเห็็นชอบงบการเงิิน
ดัังกล่่ า วที่่� ผู้้� สอบบััญชีี ไ ด้้ ส อบทานและตรวจสอบแล้้ ว
ซึ่่�งเป็็นรายงานความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้ประชุุมร่ว่ มกัับผู้้�สอบ
บััญชีีโดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการ เพื่่อ� ปรึึกษาหารืือกัันอย่่างอิิสระถึงึ
การได้้รัับข้้อมููล การตรวจสอบข้้อมููลที่่�มีสี าระสำำ�คััญในการ
จััดทำำ�งบการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินและเป็็นประโยชน์์กัับผู้้�ใช้้งบการเงิิน

เรื่่�องสำำ�คััญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters)
รวมทั้้�งพฤติิการณ์์อัันควรสงสััยตามมาตรา 89/25 แห่่ง
พระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
แก้้ไขเพิ่่�มเติิมโดยพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาด
หลัักทรััพย์์ (ฉบัับที่่� 4) พ.ศ. 2551 ซึ่่ง� ในปีี 2563 ผู้้�สอบบััญชีี
ไม่่ได้้มีีข้้อสัังเกตและไม่่พบพฤติิการณ์์อัันควรสงสััย
2. การสอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้กำำ�หนดกรอบการพิิจารณารายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และ
สอบทานรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและรายการที่่�อาจมีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รายงานของกรรมการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พบว่่าสอดคล้้องตามนโยบายการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน
และกรอบที่่�กำำ�หนดไว้้ พร้้อมทั้้ง� เปิิดเผยให้้ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทยทราบอย่่างถููกต้้องตามเวลาที่่�กำำ�หนด
3. การสอบทานการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี บริิ ษััทมุ่่�งมั่่� น
ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนภายใต้้หลััก
บรรษััทภิิบาล โดยอ้้างอิิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิิบััติงิ าน
ได้้แก่่ Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย (IOD) คณะกรรมการตรวจสอบได้้
พิิจารณานโยบายและแนวปฏิิบััติด้ิ า้ นการกำำ�กัับดููแล สอบทาน
ประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ลด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
พบว่่ากรรมการบริิษััท ฝ่่ายจััดการ และพนัักงานปฏิิบััติติ าม
นโยบายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างเคร่่งครััด โดยมีีคณะกรรมการ
บริิษััทและฝ่่ายจััดการเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี พนัักงานทุุกคน
ผ่่านการทดสอบ Ethics e-Testing ซึ่่�งดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 6
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ปีี 2563 บริิษััทได้้ประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมโครงการ
แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย เพื่่�อปลููกฝััง
การปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน นอกจากนี้้�
บริิษััทยัังได้้ขยายผลไปสู่่�คู่่�ธุุรกิิจโดยจััดทำำ�จรรยาบรรณ
คู่่�ธุรุ กิิจเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้ง� เพื่่อ� ใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ ร่่วมกัันปฏิิบััติติ นเป็็นพลเมืืองดีี ควบคู่่�ไปกัับการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�คำำ�นึึงถึึงสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างเป็็นรููปธรรม
นอกเหนืือจากที่่�กฎหมายกำำ�หนด
4. การสอบทานระบบการประเมิินการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความมีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลของกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง โดยมีี
คณะจััดการบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการพิิจารณา
กำำ�หนดโครงสร้้าง ผู้้�รัับผิิดชอบ นโยบาย กลยุุทธ์์ กรอบ
การบริิหารความเสี่่ย� งและแผนการจััดการความเสี่่ย� ง รวมถึึง
ทบทวนความเสี่่� ย งและติิ ด ตามการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
ทั่่�วทั้้�งองค์์กร โดยมีีหน่่วยงานบริิหารความเสี่่�ยงทำำ�หน้้าที่่�
จััดทำำ�รายงานความเสี่่ย� งและการบริิหารความเสี่่ย� งในรููปแบบ
Risk Dashboard โดยให้้ความสำำ�คััญกัับ Emerging Risk
เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านกฎระเบีียบห้้ามหรืือจำำ�กััดการนำำ�เข้้า
เศษกระดาษรีีไซเคิิลที่่�มีีแนวโน้้มเข้้มงวดมากขึ้้�นในหลาย
ประเทศ ความเสี่่ย� งจากมลภาวะทางสิ่่ง� แวดล้้อมอัันเกิิดจาก
พลาสติิกและปััญหาขยะพลาสติิก และความเสี่่�ยงทางด้้าน
Cyber Security เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นการพิิจารณาความเสี่่�ยง
ที่่� มีี นัั ยสำำ�คัั ญและมีี โ อกาสจะเกิิ ด ขึ้้� น ในอนาคต ทั้้� ง นี้้�
คณะจััดการบริิหารความเสี่่�ยงได้้เตรีียมมาตรการรองรัับ
โดยกำำ�หนดแผนงานทั้้�งระยะปานกลาง แผนงานประจำำ�ปีี
และในแต่่ละโครงการลงทุุน
5. การสอบทานระบบการควบคุุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้สอบทานผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายใน
ทั้้�งระบบการปฏิิบััติิงานและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�
สำำ�นัักงานตรวจสอบได้้รายงานซึ่่ง� เป็็นภารกิิจหนึ่่ง� ที่่�กำำ�หนดไว้้
ในกฎบััตรสำำ�นัักงานตรวจสอบ รวมถึึงการประเมิินตาม
แบบประเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) พบว่่ามีีความเพีียงพอ เหมาะสมกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััท และสอดคล้้องกัับความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี
ที่่�รายงานว่่า จากการสอบทานไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระ
สำำ�คััญซึ่่�งมีีผลกระทบต่่องบการเงิินของบริิษััท ฝ่่ายจััดการ
เน้้นการสร้้างความตระหนัักรู้้�เพื่่อ� ส่่งเสริิมคุณ
ุ ธรรม จริิยธรรม
จรรยาบรรณ และการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันให้้พนัักงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยเน้้นการพััฒนาระบบเชิิงป้้องกััน (Proactive
and Preventive System) ประกอบด้้วย Ethics e-Testing
และ e-Policy e-Testing แนวทางความรัับผิิดชอบการ
บริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุมที่่ดี� ตี ามแนวป้้องกััน 3 ด่่าน
(Three Lines Model) สื่่�อสารกรณีีศึึกษา เรื่่�อง การทุุจริิต
การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ นโยบายบริิษััทและ

จรรยาบรรณ ประเด็็นสำำ�คััญที่่�ตรวจพบมาเป็็นกรณีีศึึกษา
จััดฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการให้้แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อ
เสริิมสร้้างให้้ผู้้�รัับผิิดชอบทุุกระดัับเกิิดความเข้้าใจร่่วมกััน
ในเรื่่�องความเสี่่�ยง ผลกระทบและการควบคุุมภายในที่่�สำำ�คััญ
ของแต่่ละขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน
นอกจากนี้้�ได้้นำำ�เครื่่อ� งมืือแบบประเมิินตนเองไปประยุุกต์์ใช้้
ให้้เหมาะสมตามความพร้้อมของแต่่ละธุุรกิิจทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ เน้้นการลดความเสี่่�ยงของบริิษััทที่่�ลงทุุน
ในต่่างประเทศ โดยตระหนัักเรื่่อ� งการกำำ�กัับดููแล การบริิหาร
ความเสี่่�ยง การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบต่่าง ๆ และ
การควบคุุม และสอดคล้้องกัับกฎหมาย ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่ย� วข้้อง
สำำ�นัักงานตรวจสอบร่่วมกัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน (First Line)
พััฒนารายงาน โดยใช้้ Data Analytics เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างต่่อเนื่่อ� ง
เพื่่�อให้้ธุุรกิิจใช้้กำำ�กัับดููแลงานในความรัับผิิดชอบ และ
ผู้้�ตรวจสอบสามารถใช้้ในงานตรวจสอบ
6. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณา
กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบััตรสำำ�นัักงาน
ตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ในปีี 2563 สำำ�นัักงานตรวจสอบ
ดำำ� เนิิ น การตรวจสอบทั้้� ง ด้้ า นการปฏิิ บััติิ ง านและด้้ า น
เทคโนโลยีีสารสนเทศรวมทั้้ง� สิ้้น� 54 โครงการ ไม่่พบประเด็็น
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ สำำ�นัักงานตรวจสอบได้้ทบทวนและปรัับ
กลยุุทธ์ก์ ารปฏิิบััติงิ านตรวจสอบให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
โรคโควิิด 19 และความเสี่่�ยงในยุุค New Normal โดยใช้้
Machine Learning (ML), Robotic Process Automation
(RPA), Data Analytics (DA) วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ลง Fieldwork เท่่าที่่�จำำ�เป็็น จ้้าง
ผู้้�เชี่่ย� วชาญจากภายนอก (Outsource) ตรวจสอบประเทศที่่�
สำำ�นัักงานตรวจสอบไม่่สามารถปฏิิบััติงิ านได้้เนื่่อ� งจากสาเหตุุ
การ Lockdown และไม่่มีี Local Staff สร้้างความตระหนัักรู้้�
ด้้านการกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติงิ าน และการควบคุุมภายในเรื่่อ� ง Cyber Security
รวมถึึงการจััดสััมมนา Online จััดอบรมเชิิงปฏิิบััติิการด้้าน
Data Science ให้้ผู้้�ตรวจสอบเพื่่อ� สามารถเขีียนโปรแกรม
เบื้้�องต้้นได้้ จััดกิิจกรรม Hackathon ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
ศึึกษาและผลัักดัันแนวทางป้้องกััน 3 ด่่าน (Three Lines
Model) อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น ให้้ First Line ลำำ�ดัับสููงสุุดของ
หน่่วยงานมีีบทบาทสำำ�คััญและเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีใี ห้้กัับพนัักงาน
สื่่�อสารและให้้คำำ�แนะนำำ�กัับผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา เพื่่�อร่่วมกััน
ประเมิินความเสี่่ย� ง กำำ�หนดการควบคุุม และติิดตามผลการ
ปฏิิบััติงิ าน ทั้้ง� ระบบงานเดิิม ระบบงานใหม่่ ธุุรกิิจใหม่่ หรืือ
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศใหม่่ของบริิษััท พััฒนาผู้้�ตรวจสอบ
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ประเมิินประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของ
การกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่ย� ง การปฏิิบััติติ ามกฎหมาย
ระเบีียบต่่าง ๆ การควบคุุมภายในของบริิษััทย่่อยทั้้ง� ในและ
ต่่างประเทศ เพิ่่�มทัักษะความรู้้�ด้้าน Digital ในการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลในการตรวจสอบด้้วยตนเอง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การสอบทานการตรวจสอบข้้ อ ร้้ อ งเรีียนและแจ้้ ง
เบาะแส บริิษััทได้้จััดทำำ�ระบบรัับข้้อร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
สำำ�หรัับพนัักงานและบุุคคลภายนอก โดยบุุคคลภายนอก
สามารถร้้องเรีียนผ่่านเว็็บไซต์์ www.scgpackaging.com
เพิ่่�มเติิมจากการรัับข้้อร้้องเรีียนผ่่านทางวาจา e-mail
จดหมายถึึงกรรมการบริิษััท คณะกรรมการตรวจสอบ
สำำ�นัักงานตรวจสอบ สำำ�นัักงานเลขานุุการบริิษััท ในปีี 2563
มีีข้้อร้้องเรีียนผ่่านระบบข้้อร้้องเรีียนที่่�บุุคคลภายนอกและ
พนัักงานมีีส่ว่ นร่่วมในการแจ้้งเบาะแสของผู้้�กระทำำ�ความผิิด
อัันเกิิดจากการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบบริิษััท
นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน นโยบายบรรษััทภิิบาล อุุดมการณ์์ 4
จรรยาบรรณพนัักงาน หรืือจรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ รวมทั้้�งสิ้้�น
10 เรื่่อ� ง ดำำ�เนิินการสอบสวนข้้อเท็็จจริิงแล้้วเสร็็จรวม 11 เรื่่อ� ง
(เป็็นข้้อร้้องเรีียนของปีี 2562 จำำ�นวน 1 เรื่่�อง) แบ่่งเป็็น
การไม่่ปฏิิบััติิตามระเบีียบบริิษััท 1 เรื่่�อง ไม่่มีีเรื่่�องเกี่่�ยวกัับ
นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน นโยบายการแข่่งขัันทางการค้้า
และสิิทธิิมนุุษยชน โดยมููลค่่าความเสีียหายไม่่มีีนััยสำำ�คััญ
ข้้อเท็็จจริิงจากการสอบสวนได้้นำำ�มากำำ�หนดวิิธีีปฏิิบััติิและ
แนวทางการป้้องกััน นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทานมาตรการและการกำำ�หนดแนวทางเชิิงป้้องกััน
การทุุจริิตที่่�จะเกิิดขึ้้�นได้้ในระบบต่่าง ๆ การตรวจสอบ
การทุุจริิตตามมาตรฐาน รวมทั้้�งการประเมิินความเสี่่�ยง
ได้้รัับการทบทวนให้้เหมาะสมกัับสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง

8. การพิิจารณาเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีี
ประจำำ�ปีี 2564 บริิษััทเคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
ได้้รัับการคััดเลืือกและแต่่งตั้้ง� เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและ
บริิษััทย่่อย มีีความเป็็นอิิสระ มีีทัักษะความรู้้�ความสามารถ
มีีประสบการณ์์ในการตรวจสอบและให้้ความรู้้�ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
ธุุรกิิจนอกเหนืือจากการสอบบััญชีี คณะกรรมการตรวจสอบ
จึึงเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา และมีีมติเิ ห็็นชอบ
ให้้เสนอขออนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นแต่่งตั้้�งนายไวโรจน์์
จิินดามณีีพิิทัักษ์์ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 3565 หรืือ
นางสาวธััญลัักษณ์์ เกตุุแก้้ว ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่�
8179 หรืือนางสาวดุุษณีย์ี ์ ยิ้้มสุ
� วุ รรณ ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขที่่� 10235 แห่่งบริิษััทเคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทประจำำ�ปีี 2564

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทัง้ ในด้านการเสนอแนะนโยบายและ
แนวปฏิบัตดิ า้ นบรรษัทภิบาล การพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
และคุณสมบัตขิ องกรรมการ รวมทัง้ การสรรหาผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษทั
ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหามีีการประชุุม
รวม 5 ครั้้�ง ซึ่่�งกรรมการเข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็นร้้อยละ 100
สรุุปสาระสำำ�คััญในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในปีี 2563 ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
ตามที่่�ปรากฏในกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
ได้้ดัังนี้้�
1. การเสนอแนะ/ทบทวนนโยบายและแนวปฏิิ บััติิด้้าน
บรรษััทภิิบาลของเอสซีีจีีพีี
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มีมี ติิเห็็นชอบตามข้้อเสนอ
ของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา ให้้มีกี ารทบทวน
นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาลของเอสซีีจีีพีี
รวมทั้้�งกำำ�หนดนโยบายต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม นอกเหนืือจากการ
เตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการออกและเสนอขายหุ้้�นต่่อ
ประชาชนเป็็ น ครั้้� ง แรก (IPO) และการนำำ�หุ้้� นสามัั ญ
ของบริิษัทั เข้้าจดทะเบีียนเป็็นหลัักทรััพย์ใ์ นตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ ง ประเทศไทย รวมทั้้� งเพื่่� อสร้้ างและส่่ งเสริิ มความ
ตระหนัักรู้้�แ ละการปฏิิ บััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาลและ
จรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ให้้กรรมการ ผู้้บ� ริิหาร และ
พนัักงาน ดัังนี้้�
• ทบทวนความเหมาะสมของการนำำ�หลัักการกำำ�กับั ดููแล
กิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 หรืือ
Corporate Governance Code (CG Code) ของ
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(ก.ล.ต.) มาปรัับใช้้กัับบริิบททางธุุรกิิจของเอสซีีจีีพีี
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์และสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืน โดย
ได้้ ปรัั บ ปรุุ ง และเพิ่่� ม เติิ ม ข้้ อ กำำ� หนดในกฎบัั ต ร
คณะกรรมการที่่�สำำ�คััญ เช่่น การเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็น
ของกรรมการ วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ
อิิสระ และการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อ
ส่่งเสริิมการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
ให้้เกิิดประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�น

• ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการชุุดย่่อย อุุดมการณ์์
จรรยาบรรณ โครงสร้้ า งบรรษัั ท ภิิ บ าลเอสซีี จีี พีี
ขอบเขตอำำ� นาจหน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ด ชอบของ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร รวมทั้้�งนโยบาย มาตรการ
และแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ในการบริิหารจััดการองค์์กรตาม
หลัักบรรษััทภิิบาล ให้้มีคี วามเหมาะสมกัับกลยุุทธ์์ของ
บริิษัทั และการเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑ์์
ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานใช้้เป็็น
แนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการบริิหารจััดการ
ที่่�ก่่อให้้เกิิดความเป็็นธรรม โปร่่งใส สามารถสร้้าง
ผลตอบแทนและเพิ่่ม� มููลค่่าระยะยาวให้้ผู้้�ถือื หุ้้�น รวมถึึง
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย และสนัับสนุุน
ส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั ให้้เติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน โดยได้้ประมวลไว้้ในคู่่�มืือบรรษััทภิิบาล
ซึ่่ง� มีีการทบทวนและปรัับปรุุงเป็็นประจำำ� เพื่่�อให้้ข้อ้ มููล
เป็็นปััจจุุบัันอยู่่�เสมอ และเปิิดเผยนโยบายต่่าง ๆ ที่่�
คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิบนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
2. การพิิจารณาโครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการ
บริิษััท และคุุณสมบััติิของกรรมการ
เพื่่�อให้้โครงสร้้างของคณะกรรมการบริิษัทั ทั้้�งในเรื่่อ� งขนาด
องค์์ประกอบ สััดส่่วนกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ มีีความเหมาะสม
และนำำ�พาองค์์กรสู่่�วัตถุ
ั ปุ ระสงค์์และเป้้าหมายหลัักที่่�กำำ�หนดไว้้
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิเห็็นชอบตามข้้อเสนอของ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาให้้เพิ่่ม� จำำ�นวนกรรมการ
จากปีี 2562 จำำ�นวน 10 คน อีีก 2 คน เป็็น 12 คน โดยเพิ่่�ม
กรรมการที่่�มีีความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์
ในด้้านธุุรกิิจการค้้ามาอย่่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งใน
ธุุรกิิจด้า้ นอุุปโภคบริิโภคที่่�ใกล้้ชิดิ กัับลููกค้้า ซึ่่ง� จะช่่วยส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการขยายธุุรกิิจ ตลอดจน
ในด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การบริิ ษัั ท ขนาดใหญ่่ แ ละธุุ ร กิิ จ
ในต่่างประเทศ ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
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นอกจากนี้้� ยัั ง ได้้ พิิ จ ารณากำำ� หนดนโยบายการกำำ� หนด
คุุณสมบััติแิ ละการสรรหากรรมการบริิษัทั รวมทั้้�งคุุณสมบััติขิ อง
กรรมการบริิษัทั และความรู้้ค� วามชำำ�นาญหรืือประสบการณ์์
เฉพาะด้้านที่่�พึึงมีีในคณะกรรมการบริิษัทั (Board Skills Matrix)
ประกอบด้้วยคุุณลัักษณะที่่�ต้อ้ งการของกรรมการบริิษัทั และ
ความหลากหลายของความรู้้� ความชำำ�นาญ หรืือประสบการณ์์
เฉพาะด้้ า นที่่� พึึ งมีี ใ นคณะกรรมการบริิ ษัั ท เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้
คณะกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบที่่�
กำำ�หนดไว้้ รวมทั้้�งเริ่่�มประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะ
กรรมการบริิษัทั คณะกรรมการชุุดย่่อย และประธานกรรมการ
ในปีี 2563 เป็็นปีีแรก เพื่่�อนำำ�ผลการประเมิินไปใช้้สำำ�หรัับ
การพััฒนาการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการชุุดย่่อย และประธานกรรมการต่่อไป

3. การสรรหาบุุคคลแทนตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�ครบกำำ�หนด
ออกตามวาระในปีี 2564
เพื่่�อสนัับสนุุนการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�ถือื หุ้้�นในการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิเห็็นชอบตามข้้อเสนอของ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา ในการให้้สิิทธิิแก่่
ผู้้�ถือื หุ้้�นส่่วนน้้อยในการเสนอชื่่อ� บุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
ระหว่่างวัันที่่� 3 สิิงหาคม - 3 พฤศจิิกายน 2563 เป็็นครั้้ง� แรก
โดยได้้เปิิดเผยหลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร คุุณสมบััติิ ตลอดจนลัักษณะ
ต้้องห้้ามของบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็นกรรมการให้้
ผู้้�ถือื หุ้้�นทราบด้้วย เพื่่�อให้้การสรรหาและคััดเลืือกกรรมการ
มีีกระบวนการที่่�โปร่่งใสและชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น

ในนามคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

(นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง)
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ
สมเหตุสมผล โดยพิจารณาผลตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทชั้นนำ�
อื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ในระหว่่างปีี 2563 คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้มีกี าร
ประชุุมจำำ�นวน 4 ครั้้ง� ซึ่่ง� กรรมการเข้้าร่่วมประชุุมคิิดเป็็นร้้อยละ
100 โดยได้้มีกี ารพิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษัทั
และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยต่่าง ๆ โดยคำำ�นึึงถึงึ ความเหมาะสมกัับ
ภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ก่่อนเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั
และผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ รวมถึึงพิิจารณาค่่าตอบแทน
ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้บ� ริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ให้้
เหมาะสมกัับผลการปฏิิบััติงิ านและสอดคล้้องกัับผลประกอบการ
เพื่่�อรัักษาความเป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรม และเพื่่�อสร้้างแรงจููงใจ
ให้้กัับผู้้�บริิหารระดัับสููงในการบริิหารงานให้้บริิษััทมีีความเจริิญ
ก้้าวหน้้าต่่อไป

นอกจากนี้้�ยัังให้้ความเห็็นและคํําแนะนํําฝ่่ายจััดการเรื่่อ� ง นโยบาย
การดููแลพนัักงาน การประเมิินผลการปฏิิบััติงิ าน และการกํําหนด
ค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม เพื่่�อสร้้างขวััญกํําลัังใจให้้พนัักงาน
ตลอดจนรัักษาบุุคลากรที่่�มีคี วามสามารถให้้คงอยู่่�กัับองค์์กร

ในนามคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

(นายชุุมพล ณ ลำำ�เลีียง)
ประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
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(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงาน
ปี 2563

ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจ
เอสซีจีพี ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพผ่านการทำ�งานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ท่ามกลาง
ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจอันเนือ่ งมาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
และมาตรการจำ�กัดการแพร่ระบาดที่ภาครัฐในหลายประเทศได้นำ�มาใช้ ด้วยการสร้างสรรค์
โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
การบริหารห่วงโซ่อุปทานให้สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และการดูแลสุขภาพลูกค้า
คู่ธุรกิจ และพนักงานอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมุ่งมั่นเดินหน้าสู่การเป็นผู้น�ำ ด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจรในภูมภิ าค ด้วยการขยายกำ�ลังการผลิตและการควบรวมกิจการผ่านความร่วมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Merger & Partnership)
ในปีี 2563 เอสซีีจีีพีีมีีรายได้้จากการขายรวม 92,786 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน โดยมีีปััจจััยเกื้้�อหนุุนจาก
การเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� งของความต้้องการใช้้สิินค้้าจำำ�เป็็นในชีีวิิตประจำำ�วันั และการรวมผลการดำำ�เนิินงานของ PT Fajar Surya Wisesa
Tbk. และ Visy Packaging (Thailand) Ltd. สำำ�หรัับ EBITDA เท่่ากัับ 16,876 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11 จากปีีก่่อน จาก
การมุ่่�งเน้้นนำำ�เสนอสิินค้้าบริิการ รวมทั้้�งโซลููชัันที่่�หลากหลายและการบริิหารต้้นทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2563 เท่่ากัับ
6,457 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้
� �น้ ร้้อยละ 23 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
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สายธุุ ร กิิ จ บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ แ บบครบวงจร (Integrated
Packaging Chain): รายได้้จากการขายของสายธุุรกิิจ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจรในปีี 2563 เท่่ากัับ 79,175 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10 จากปีีก่่อน สำำ�หรัับ EBITDA เท่่ากัับ
15,789 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14 จากปีีก่่อน โดยมีี
สาเหตุุหลัักมาจากการขยายธุุรกิิจทั้้�งในและต่่างประเทศ
ประกอบกัับความต้้องการใช้้สิินค้้าอุุปโภคบริิโภคยัังเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�องแม้้ภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว และผลจากการ
ดำำ�เนิินกลยุุทธ์์โซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์ครบวงจรของเอสซีีจีีพีี
เพื่่อ� ตอบสนองกลุ่่�มลููกค้้าและอุุตสาหกรรมที่่�หลากหลาย

รายไดจากการขาย

EBITDA

ลานบาท

ลานบาท

สายธุุรกิิจเยื่่อ� และกระดาษ (Fibrous Chain): รายได้้จาก
การขายของสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษเท่่ากัับ 15,448
ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 18 จากปีีก่่อน สำำ�หรัับ EBITDA
เท่่ากัับ 1,027 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 15 จากปีีก่่อน โดยมีี
สาเหตุุหลัักมาจากปริิมาณความต้้องการใช้้เยื่่�อกระดาษ
และกระดาษพิิมพ์์เขีียนที่่�ลดลงอย่่างมากจากผลกระทบ
รวมถึึงมาตรการควบคุุมโรคโควิิด 19 โดยการปิิดสถานศึึกษา
และนโยบายรณรงค์์ให้้ทำำ�งานที่่�บ้้าน

รายไดจากการขาย

EBITDA

ลานบาท

ลานบาท

79,175 15,789
เพ��มข�้น

เพ��มข�้น

รจากปอยละ
10 รจากปอยละ
14
กอน
กอน

15,448 1,027
ลดลง

ลดลง

รจากปอยละ
18 รจากปอยละ
15
กอน
กอน
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ความท้าทายของธุรกิจ
เอสซีีจีีพีีเผชิิญกัับความท้้าทายจากความผัันผวนทางเศรษฐกิิจ
ทั้้�งในกลุ่่�มประเทศอาเซีียนและประเทศอื่่น� ทั่่�วโลกจากวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลให้้ปริิมาณความต้้องการ
ซื้้�อสิินค้้าในกลุ่่�มสิินค้้าคงทน โดยเฉพาะอุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้าและยานยนต์์ และความต้้องการใช้้กระดาษพิิมพ์์เขีียน
ปรัับตััวลดลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน อย่่างไรก็็ตาม ความต้้องการ
ซื้้�อสิินค้้าในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค อาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม ผลิิตภััณฑ์์ดููแลสุุขภาพ รวมถึึงธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซยัังคง
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เนื่่อ� งจากผู้้�บริิโภคหัันมาใส่่ใจในเรื่่อ� งสุุขอนามััย
และปรัับพฤติกิ รรมมาซื้้อ� สิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้น�

การพัฒนาองค์กรด้านธุรกิจและการลงทุน

• เริ่่มทำ
� ำ�การซื้้อ� ขายในตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยในวัันที่่�
22 ตุุลาคม 2563 โดยมีีมููลค่่า Market Capitalization
ประมาณ 150,000 ล้้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) และ
ได้้ถููกจััดให้้อยู่่�ใน SET 50 โดยได้้เงิินจากการระดมทุุน IPO
(รวมการขายหุ้้�นส่่วนเกิิน Over-allotment) ประมาณ
40,092 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้ในการลงทุุนขยายกิิจการทั้้�ง
ในประเทศและต่่างประเทศ ใช้้ในการปรัับโครงสร้้างทาง
การเงิิน รวมถึึงใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนภายในกิิจการ
• เข้้าร่่วมพัันธมิิตรทางธุุรกิิจกัับ Rengo Co., Ltd. (Rengo)
ใน United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC) ประเทศ
ฟิิ ลิิปปิิ น ส์์ ในสัั ดส่่ ว นการถืือหุ้้�นระหว่่ า งเอสซีี จีี พีี กัั บ
Rengo ร้้อยละ 74.8 และร้้อยละ 25.0 ตามลำำ�ดับั เพื่่อ� เสริิม
ความแข็็งแกร่่งของสายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์ครบวงจรของ
เอสซีีจีีพีีในภููมิิภาคอาเซีียน

• ขยายธุุรกิิจปลายน้ำำ��และขยายฐานลููกค้้าในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค (Consumer Goods) เพื่่�อสร้้าง
เสถีียรภาพ โดยดำำ�เนิินการควบรวมกิิจการผ่่านความร่่วมมืือ
กัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจใน Bien Hoa Packaging Joint
Stock Company (SOVI) บริิษััทชั้้�นนำำ�ด้้านบรรจุุภััณฑ์์
จากเยื่่อ� และกระดาษในประเทศเวีียดนาม ขยายกำำ�ลังั การผลิิต
บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ จ ากวัั ส ดุุ ส มรรถนะสูู ง และพอลิิเมอร์์ ข อง
Tin Thanh Packing Joint Stock Company (BATICO)
ที่่�ประเทศเวีียดนาม และได้้ลงนามในสััญญาซื้้�อหุ้้�นเพื่่�อเข้้า
ถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited
(Go-Pak) โดยได้้รัับอนุุมััติิขั้้�นสุุดท้้ายด้้านกฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ
จากหน่่วยงานที่่�มีีอำำ�นาจในประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องในเดืือน
มกราคม 2564
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การพัฒนาบุคลากร
• จััดทำำ�แผนพััฒนาความสามารถขององค์์กร (Organization
Capability) ที่่�ตอบโจทย์์ธุุรกิิจ และออกแบบ Platform
เพื่่อ� พััฒนาความสามารถของบุุคลากร (People Capability)
ผ่่านการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า พนัักงาน
จะสามารถนำำ�ความรู้้�และทัักษะต่่าง ๆ ไปปรัับใช้้ในการทำำ�งาน
ได้้ อ ย่่ า งมีี ป ระสิิทธิิภาพ ซึ่่� ง การเรีี ย นรู้้�ประกอบด้้ ว ย
การเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเอง การ Coach การเรีียนรู้้�ผ่า่ นการทำำ�งาน
ตลอดจนการเรีียนรู้้�บน Digital Platform ด้้วย Content
ที่่�ทัันสมััย โดยการเรีียนรู้้�ด้้วยวิิธีีการต่่าง ๆ ดัังกล่่าวจะถููก
ออกแบบให้้ตรงกัับเป้้าหมายของธุุรกิิจ เป้้าหมายของ
หน่่วยงาน และเป้้าหมายรายบุุคคล
• สนัับสนุุนให้้พนักั งานพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่อ� ง และสร้้าง
ให้้เกิิดภาวะผู้้�นำำ�ในทุุกระดัับ (Leadership Development)
ผ่่ า นการพัั ฒ นาความรู้้� ทัั ก ษะที่่� จำำ� เป็็ น มาต่่ อ ยอดใน
การทำำ�งาน รวมถึึงกระบวนการเรีียนรู้้�ร่ว่ มกััน (Coaching
Culture) การสร้้างพฤติิกรรมและวิิธีีคิิดวิิธีีการทำำ�งาน
(Mindset & Behavior) ของผู้้�นำำ�ที่่�จะมีีบทบาทสำำ�คััญใน
การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร (Drive Culture & Value) พััฒนา
ทีีมงานให้้มีคี วามรู้้�ความสามารถ (People Development)
ผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิดการทำำ� งานเป็็ น ทีี ม (Collaboration)
การสนัับสนุุนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง ตลอดจนเตรีียมพร้้อม
รัับมืือกัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปได้้อย่่างรวดเร็็ว
• ทำำ�แผนสืืบทอดธุุรกิิจ (Succession Plan) เพื่่�อการเปลี่่�ยนผ่่านผู้้�บริิหารแต่่ละรุ่่�นของเอสซีีจีีพีี โดยพิิจารณากลุ่่�มพนัักงานที่่�มีี
ศัักยภาพสููง (Talent) เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี จากคุุณลัักษณะ ความรู้้� ความสามารถที่่�ตอบโจทย์์และเหมาะสมต่่อองค์์กร (Organization
Capability) ในอนาคต และดููแลด้้วยระบบการดููแลความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ (Career Path) รวมถึึงการพััฒนาผ่่านกระบวนการ
เรีียนรู้้�ต่่าง ๆ ทั้้�งด้้านการพััฒนาตามวิิชาชีีพ (Functional) และการพััฒนาภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง (Transformative
Leadership) เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความพร้้อมในการสนัับสนุุนการขยายธุุรกิิจโดยเฉพาะในต่่างประเทศของเอสซีีจีีพีี รวมถึึง
การขึ้้�นสู่่�การเป็็นผู้้�บริิหารรุ่่�นใหม่่ในอนาคตต่่อไป

การพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน
• พััฒนา R-1 บรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์แบบอ่่อนตััว (Flexible
Packaging) ที่่�ผลิิตจากฟิิล์์มประกบหลายชั้้�น แต่่ละชั้้�นเป็็น
พอลิิเมอร์์ชนิิดเดีียวกััน (Multi-layer Mono Material)
สามารถปกป้้องสิินค้้าและทนแรงกระแทกสููง นำำ�กลัับมา
รีีไซเคิิลเป็็นเม็็ดพลาสติิกและวััสดุุอื่่�น ๆ ได้้อย่่างมีีคุุณภาพ
ช่่วยให้้เกิิดการหมุุนเวีียนวััตถุุดิิบทดแทนกลัับสู่่�ระบบ
• พััฒนา OptiSorb-X บรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณสมบััติิป้้องกััน
ออกซิิเจนและไอน้ำำ��สูงู ร่่วมกัับเทคนิิคการดููดซับั ออกซิิเจนใน
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ภายหลัังการบรรจุุ จึึงช่่วยคงคุุณภาพของสิินค้้า
และยืืดอายุุการเก็็บสิินค้้าให้้ยาวนานขึ้้น� เหมาะสำำ�หรัับขนม
เบเกอรี่่� เนื้้อ� สััตว์์แปรรููป ฯลฯ

• พััฒนา Odorlock บรรจุุภััณฑ์์ควบคุุมกลิ่่�นอาหารไม่่ให้้
แพร่่กระจายรบกวนสิินค้้าอื่่�น เช่่น ทุุเรีียน ช่่วยให้้ขนส่่ง
และวางจำำ�หน่่ายร่่วมกัับสิินค้้าอื่่�นได้้
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“

ความต้องการซื้อสินค้า
ในกลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร
และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซยังคงเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
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• พััฒนา Detect Odor & Monitoring (DOM) นวััตกรรม
ด้้านการสำำ�รวจตรวจวััด การประเมิินผลกระทบกลิ่่�นจาก
แหล่่งกำำ�เนิิด รวมไปถึึงระบบตรวจวััดและเฝ้้าระวัังกลิ่่น� แก๊๊ส
และมลพิิษทางอากาศแบบต่่อเนื่่�องที่่�มีีการนำำ�ผลตรวจวััด
มาใช้้ร่่วมกัับสภาพภููมิิอากาศ และแสดงผลตรวจวััดบน
เว็็บแพลตฟอร์์มที่่�สะดวกและเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย มีีการแจ้้งเตืือน
เมื่่�อมีีความเสี่่�ยง นอกจากนี้้�มีีการใช้้เทคนิิคการเรีียนรู้้�ด้้วย
เครื่่อ� งมืือในการสร้้างฐานข้้อมููล เพื่่อ� ใช้้ในการระบุุอัตลั
ั กั ษณ์์
ของกลิ่่�น นำำ�ไปสู่่�การวิิเคราะห์์และประมวลผลที่่�แม่่นยำำ�
และรวดเร็็วขึ้้�นในอนาคต
• พััฒนานวััตกรรมเส้้นใยนาโนเซลลููโลส (Nanocellulose) เพื่่อ� ผลิิตเส้้นใยธรรมชาติิที่่มี� คี วามแข็็งแรงสููง (Fortified Fiber) ทำำ�ให้้
ผลิิตภััณฑ์์กระดาษมีีความแข็็งแรงสููงขึ้้น� หรืือลดน้ำำ�� หนัักของกระดาษลงได้้โดยที่่�ความแข็็งแรงเท่่าเดิิม และยัังสามารถลดปริิมาณ
การใช้้เยื่่อ� ใยยาวนำำ�เข้้าจากต่่างประเทศ เพิ่่ม� การใช้้เยื่่อ� ใยสั้้น� ที่่�สามารถผลิิตได้้เองภายในธุุรกิิจ และทำำ�ให้้สามารถผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่�มีคี วามแข็็งแรงสููง สามารถปกป้้องสิินค้้าให้้ถึงึ มืือผู้้�บริิโภคได้้ในสภาพที่่�สมบููรณ์์ ไม่่เสีียหายในระหว่่างขนส่่ง โดยมีีโอกาสในการ
ขยายผลและต่่อยอดสู่่�กระบวนการผลิิตกระดาษและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อื่น�่ ๆ ของธุุรกิิจต่่อไป อีีกทั้้�งยัังสอดคล้้องกัับ Circular Economy
• พััฒนาระบบ Angel-Maintenance เพื่่�อช่่วยให้้การบริิหารงานซ่่อมบำำ�รุุงของโรงงานมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น การประมวลผล
เพื่่อ� วางแผนหรืือคาดการณ์์งานในอนาคตได้้ ช่่วยในการบริิหารและจััดการกำำ�ลังั พลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� ทำำ�ให้้งานช่่าง
มีีระบบในการช่่วยการทำำ�งานให้้รวดเร็็วและคอยติิดตามสถานะงานได้้ ทำำ�ให้้แผนการบำำ�รุงุ รัักษาเครื่่อ� งจัักรเป็็นไปตามศัักยภาพ
ที่่�ต้้องการ สร้้างกระบวนการทำำ�งานด้้านงานซ่่อมบำำ�รุุงที่่�สามารถขยายการทำำ�งานแบบเป็็นระบบ ต่่อยอดการพััฒนางาน
ลดระยะเวลาการหยุุดเครื่่�องเพื่่�อซ่่อมบำำ�รุุงได้้ร้้อยละ 5 และเพิ่่ม� เสถีียรภาพของเครื่่�องจัักร

• จััดตั้้�ง SCGP-Inspired Solutions Studio เพื่่�อเพิ่่�มโอกาส
ให้ลกู ค้าและผูส้ นใจได้สมั ผัสกับโซลูชนั รวมถึงการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ และนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์
ที่่�เอสซีีจีีพีีสามารถสร้้างสรรค์์เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการ
ในหลากหลายมิิติิ อาทิิ ฟัังก์์ชัันใช้้งาน ตอบโจทย์์ด้้าน
การตลาด คำำ�นึึงถึึงการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและการ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่สิินค้้า

023

024

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�เนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

• เอสซีีจีพีี ดำี ำ�เนิินการบริิหารจััดการกากของเสีียอุุตสาหกรรม
อย่่างต่่อเนื่่อ� งโดยยึึดหลััก 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
และ Circular Economy ด้้วยการปรัับปรุุงและพััฒนา
กระบวนการผลิิต ตลอดจนวิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่อ� ให้้
สามารถใช้้วัตถุ
ั ดิิุ บและของเสีียอย่่างคุ้้�มค่่าและมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด โดยเฉพาะการนำำ�วััสดุุและของเสีียหมุุนเวีียนกลัับมา
ใช้้ใหม่่ในตลอดห่่วงโซ่่อุปุ ทาน การนำำ�กลัับมาเข้้ากระบวนการ
ผลิิตใหม่่เป็็นวััตถุุดิิบ เชื้้�อเพลิิงทดแทน หรืือแปรรููปเป็็น
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่ม� เป็็นการช่่วยลดการใช้้วััตถุุดิิบจาก
ทรััพยากรธรรมชาติิ ลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมจากปริิมาณ
ของเสีียและการจััดการของเสีียอุุตสาหกรรม และเป็็นไปตาม
เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้

การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ

• เอสซีีจีีพีีได้้เข้้าร่่วมประชุุมคณะอนุุกรรมการติิดตามและ
วิิเคราะห์์แนวโน้้มสถานการณ์์น้ำ��ำ ซึ่่�งมีีกรมชลประทานและ
หน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��
แห่่งชาติิ สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน)
การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย และสำำ�นักั งานชลประทาน
ที่่� 1-17 ซึ่่�งครอบคลุุมภููมิิภาคต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ ร่่วมกััน
วิิเคราะห์์ข้้อมููลสถานการณ์์น้ำำ��ในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ
เป็็นประจำำ�ทุุก 2 สััปดาห์์ นอกจากนี้้�ยัังมีีหน่่วยงานบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องของการดำำ�เนิินงาน (Business Continuity
Management) ติิดตามสถานการณ์์น้ำำ��ในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ
ที่่�มีีโรงงานตั้้�งอยู่่� เพื่่�อร่่วมกัันกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการ
ขาดแคลนน้ำำ��กัับโรงงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
• เอสซีีจีพีี ไี ด้้ดำำ�เนิินการนำำ�น้ำ�ทิ้้
ำ� ง� ที่่�ผ่า่ นการบำำ�บัดั แล้้วกลัับมา
ใช้้ประโยชน์์อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยปรัับปรุุงระบบบำำ�บััดน้ำำ��ทิ้้�ง
ด้้วยเทคโนโลยีีที่่ทั� นั สมััยและมีีประสิิทธิิภาพสููง เพิ่่มคุ
� ณ
ุ ภาพน้ำำ��
ที่่�ผ่า่ นการบำำ�บัดั และสามารถนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้เพิ่่ม� ได้้มากขึ้้น�
เช่่น ฉีีดล้้าง ทำำ�ความสะอาดเครื่่�องจัักร ล้้างพื้้�น รดน้ำำ�ต้
� ้นไม้้
ฯลฯ ในปีี 2563 มีีโครงการนำำ�น้ำ�ทิ้้
ำ� �งผ่่านการบำำ�บััดกลัับมา
ใช้้งาน ทำำ�ให้้ลดการใช้้น้ำำ��ได้้เพิ่่�มอีีกประมาณ 8.9 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี

การลด PM2.5 ด้วยการรับซื้อใบอ้อยและฟางข้าว

• เอสซีีจีีพีีได้้ร่่วมกัับสภาหอการค้้าไทย รัับซื้้�อใบอ้้อยจาก
ชาวไร่่อ้อ้ ย เพื่่อ� นำำ�มาใช้้เป็็นพลัังงานทดแทน ภายในหม้้อเผา
ไอน้ำำ��ที่่มี� รี ะบบดัักจัับฝุ่่�นด้้วย Electrostatic Precipitator ที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่อ� ช่่วยลดปััญหามลภาวะจากการเผาไร่่อ้อ้ ย
อีีกทั้้�งยัังสร้้างรายได้้ให้้กับั เกษตรกรไทย สอดคล้้องกัับแนวคิิด
การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
โดยเอสซีีจีีพีีได้้เริ่่�มเปิิดรัับซื้้�อเศษใบอ้้อยและฟางข้้าวตั้้�งแต่่
ปลายปีี 2563 กัับสมาคมชาวไร่่อ้้อยเขต 7 ซึ่่�งครอบคลุุม
จัังหวััดกาญจนบุุรีี ราชบุุรีี สุุพรรณบุุรีี และเพชรบุุรีี เพื่่�อนำำ�

มาใช้้เป็็นเชื้้อ� เพลิิงทดแทนในโรงไฟฟ้้า สามารถลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากการใช้้ถ่่านหิินประมาณ 3,000 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี พร้้อมทั้้�งปรัับปรุุงระบบ
เตรีียมและป้้อนใบอ้้อยเข้้าหม้้อเผาสำำ�หรัับผลิิตไอน้ำำ��และ
ไฟฟ้้า โดยตั้้�งเป้้ารัับซื้้�อที่่� 10,000 ไร่่

Natural Climate Solutions (NCS)

• เอสซีีจีีพีีได้้ดำ�ำ เนิินโครงการฟื้้�น ฟููแ ละอนุุรััก ษ์์ธ รรมชาติิ
ทั้้�งการปลููกป่่าบกในพื้้�นที่่�ของโรงงานและพื้้�นที่่�นอกโรงงาน
ในจัังหวััดต่่าง ๆ เช่่น กำำ�แพงเพชร ขอนแก่่น กาญจนบุุรีี
ราชบุุรีี และปราจีีนบุุรีี รวมทั้้�งสิ้้�น 74,097 ต้้น และร่่วมมืือ
กัับชุุมชนท้้องถิ่่�นฟื้้�นฟููป่่าต้้นน้ำำ��ด้้วยการสร้้างฝายชะลอน้ำำ��
กว่่า 687 ฝาย

การจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ
• เอสซีีจีีพีีลดการใช้้พลัังงานและการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ด้้วยการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลังั งานในกระบวนการ
ผลิิต เพิ่่มสั
� ดส่
ั ว่ นของพลัังงานหมุุนเวีียนและพลัังงานสะอาด
สามารถลดการใช้้พลัังงานได้้ร้้อยละ 5.3 และลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกร้้อยละ 12.8 เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ
ปีีฐาน 2550 และฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่าทั้้�งในพื้้�นที่่�โรงงานและพื้้�นที่่�
ป่่าชุุมชน เพื่่�อเพิ่่�มการเก็็บกัักก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
โดยธรรมชาติิ

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

���������������������

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• บ้้านโป่่งโมเดล: เอสซีีจีีพีี ร่่วมกัับอำำ�เภอบ้้านโป่่ง จัังหวััดราชบุุรีี ขยายการดำำ�เนิินการส่่งเสริิมหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเพื่่�อ
สร้้างอำำ�เภอบ้้านโป่่งให้้เป็็นอำำ�เภอต้้นแบบที่่�มีีการจััดการขยะอย่่างมีีประสิิทธิิผล ด้้วยการดำำ�เนิินโครงการขัับเคลื่่�อนขยายผล
ชุุมชนต้้นแบบการจััดการขยะมููลฝอยอำำ�เภอบ้้านโป่่งเป็็นปีีที่่� 2 โดยกำำ�หนดให้้ชุมช
ุ นที่่�เข้้าร่่วมมีีปริิมาณขยะลดลงร้้อยละ 40 ทำำ�ให้้
ในปีี 2563 โครงการพััฒนาชุุมชนต้้นแบบการจััดการขยะได้้ทั้้ง� หมด 41 ชุุมชน และมีีประชาชนที่่�สนใจมาศึึกษาดููงานเป็็นจำำ�นวนมาก
• กิิ จ กรรม “รัั กษ์์ น้ำำ�� จากภูู ผ าสู่่� ม หานทีี ” : เอสซีี จีี พีี
ร่่วมสืืบสานการบริิหารจััดการน้ำำ��ตามแนวพระราชดำำ�ริิ
โดยร่่วมกัับกองพลทหารราบที่่� 9 สร้้างฝายชะลอน้ำำ��ใน
จัังหวััดกาญจนบุุรีี เพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เนื่่อ� งในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 จำำ�นวน 268 ฝาย ณ บ้้านใหม่่ห้ว้ ยน้ำำ��ขาว
ตำำ�บลบ้้านเก่่า อำำ�เภอเมืืองฯ จัังหวััดกาญจนบุุรีี เพื่่�อช่่วยให้้
ผืืนป่่ากลัับมาชุ่่�มชื้้�น เห็็นผลเชิิงนิิเวศที่่�หลากหลายและกลัับมา
สู่่�สมดุุล ชุุมชนมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นการปลููกฝัังและสร้้าง
ความตระหนัักในความสำำ�คัญ
ั ในคุุณค่่าของทรััพยากรน้ำำ��และ
ป่่าไม้้ ก่่อให้้เกิิดความร่่วมมืือในการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ

• โครงการฟื้้�นฟููและอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ: เอสซีีจีีพีี ร่่วมกัับ
หน่่วยงานราชการและชุุมชน “ปลููกต้้นไม้้เฉลิิมพระเกีียรติิ
ลดโลกร้้อน” เนื่่อ� งในโอกาสมหามงคลวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
ครบ 68 พรรษา และส่่งเสริิมการปลููกต้้นไม้้ในชุุมชนอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� งตลอดปีี 2563 จำำ�นวนต้้นไม้้ที่่ปลู
� กู ทั้้�งหมด 37,828 ต้้น
• โครงการห้้องเรีียนสร้้างบุุญเรีียนรู้้� สู่่�ความมั่่�นคงทาง
อาหาร: เอสซีีจีีพีีได้้จััดโครงการห้้องเรีียนสร้้างบุุญเรีียนรู้้�
สู่่�ความมั่่�นคงทางอาหาร ด้้วยการสอนเทคนิิคการปลููกผััก
เพื่่อ� เพิ่่มป
� ระสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร เช่่น การปลููกพืืช
ที่่�เหมาะสมกัับสภาวะแล้้งจััด การป้้องกัันแมลงศััตรููพืืช
ด้้วยเทคนิิคพิิเศษ การปลููกพืืชที่่�หลากหลายและครอบคลุุม
ไม่่ใช่่ปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว เพื่่�อรัักษาความอุุดมสมบููรณ์์ของดิิน
การทำำ�แคปซููลเพาะพืืชต้้นอ่่อน ฯลฯ เพื่่�อส่่งมอบความรู้้�
และเทคนิิคการปลูู ก ผัั ก หาเลี้้� ย งชีี พ ให้้ กัั บ คนในชุุ มช น
ให้้สามารถเลี้้�ยงตนเองและครอบครััวได้้ด้้วยการสร้้าง
แหล่่งอาหารในครอบครััวตนเอง และขยายผลเป็็นอาชีีพหลััก
หรืืออาชีีพเสริิม แก้้ปััญหาความเดืือดร้้อนของชุุมชนให้้มีี
คุุณภาพชีีวิิตดีีอย่่างยั่่�งยืืน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

• โครงการ “โต๊๊ะกระดาษ 3 in 1” ส่่งมอบโอกาส สานต่่อความยั่่�งยืืน ให้้เยาวชนไทย: มููลนิิธิิศุุภนิิมิิตแห่่งประเทศไทย ร่่วมกัับ
เอสซีีจีพีี ี ออกแบบและผลิิตโต๊๊ะกระดาษ 3 in 1 ทำำ�จากกระดาษรีีไซเคิิลน้ำำ��หนัักเบา มีีความแข็็งแรง คงทน ช่่วยอำำ�นวยความสะดวก
ในการขนส่่งไปยัังพื้้�นที่่�ทุุรกัันดาร ใช้้วััสดุุที่่�สามารถย่่อยสลายได้้ตามธรรมชาติิ และสามารถนำำ�กลัับสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิลได้้
ทั้้�งหมด ไม่่ก่่อให้้เกิิดขยะที่่�เป็็นมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นได้้ทั้้�งโต๊๊ะนั่่�งเขีียนและอ่่านหนัังสืือ เป็็นที่่�เก็็บของและอุุปกรณ์์
การเรีียน และพัับเป็็นกระเป๋๋าใส่่สมุุดหนัังสืือหิ้้�วไปใช้้งานที่่�บ้้านและโรงเรีียนได้้ เพื่่�อส่่งมอบให้้เด็็ก ๆ ได้้ใช้้โต๊๊ะเรีียนที่่�เหมาะสม
เพื่่�อป้้องกัันการนั่่�งที่่�ผิิดหลัักการยศาสตร์์อัันจะส่่งผลต่่อสุุขภาพในระยะยาว
• โครงการ “ไปรษณีีย์์ reBOX เปลี่่�ยนกล่่อง/ซองเป็็นของขวััญปีีใหม่่ 2564”: เอสซีีจีพีี ี ร่่วมกัับ ไปรษณีีย์ไ์ ทย รวบรวมกล่่องพััสดุุ
ทุุกประเภทและซองกระดาษที่่�เหลืือใช้้เข้้าสู่่�กระบวนการแปรรููปของเอสซีีจีีพีี และออกแบบเป็็นโต๊๊ะและเก้้าอี้้�อุุปกรณ์์การเรีียน
เพื่่�อส่่งมอบเป็็นของขวััญปีีใหม่่ 2564 จำำ�นวนทั้้�งหมด 224 ชุุด ให้้น้้อง ๆ นัักเรีียนโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน ซึ่่�งจะช่่วยนำำ�
กระดาษกลัับมาใช้้ใหม่่ด้้วยการรีีไซเคิิล และเป็็นการนำำ�ร่่องให้้มีีการยกระดัับกล่่องพััสดุุให้้มีีคุุณค่่าและมููลค่่ามากขึ้้�น
• เอสซีีจีีพีร่ี ว่ มมืือกัับพัันธมิิตรกว่่า 60 ราย เช่่น เทสโก้้ โลตััส ไปรษณีีย์์ไทย แสนสิิริิ พร็็อพเพอร์์ตี้้� เพอร์์เฟค ฯลฯ ในการรณรงค์์
ให้้ผู้้�บริิโภคใส่่ใจเรื่่�องรีีไซเคิิล โดยได้้มีีการติิดตั้้�งจุุดรัับเศษกระดาษและกล่่องกระดาษใช้้แล้้วมากกว่่า 380 จุุดทั่่�วประเทศ
เพื่่�อนำำ�กระดาษกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิลใช้้ประโยชน์์ใหม่่
• เอสซีีจีพีี ร่ี ว่ มสนัับสนุุนและช่่วยเหลืือ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ วััสดุุอุปุ กรณ์์ทางการแพทย์์
และอาหารและเครื่อ่� งดื่่ม� แก่่ภาคส่่วน
ต่่ า ง ๆ เพื่่� อ ร่่ ว มเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ใน
การช่่วยเหลืือและป้้องกัันการระบาด
ของโรคโควิิด 19

รางวัลที่ได้รับประจำ�ปี 2563
• บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศจากการประกวดออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ ได้้แก่่
• รางวััลระดัับโลก WorldStar Packaging Awards 2020 จาก World
Packaging Organisation (WPO) จำำ�นวน 3 รางวััล ได้้แก่่
> ประเภท Point of Sale
จำำ�นวน 1 รางวััล
> ประเภท Luxury Packaging
จำำ�นวน 2 รางวััล

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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• รางวััลระดัับประเทศ ThaiStar Packaging Awards 2020
จากกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม
จำำ�นวน 10 รางวััล ได้้แก่่
> ประเภท Point of Purchase
จำำ�นวน 4 รางวััล
> ประเภท Consumer Packaging
จำำ�นวน 4 รางวััล
> ประเภท Eco Package
จำำ�นวน 1 รางวััล
> ประเภทบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อการขนส่่ง
จำำ�นวน 1 รางวััล

• บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด โรงงานสงขลา ได้้รัับ
รางวััลเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานระดัับบริิหาร
ดีีเด่่นระดัับประเทศ ประจำำ�ปีี 2563 จากกรมสวััสดิิการ
และคุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด โรงงานนวนคร โรงงาน
ปราจีีนบุุรีี โรงงานสระบุุรีี โรงงานกำำ�แพงเพชร โรงงาน
สมุุทรปราการ โรงงานสงขลา โรงงานปทุุมธานีี โรงงาน
ชลบุุรีี บริิษััทไทยคอนเทนเนอร์์ขอนแก่่น จำำ�กััด บริิษััท
ไดน่่าแพคส์์ จำำ�กััด บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
โรงงานปราจีีนบุุรีี และบริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์
จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับรางวััลเชิิดชููเกีียรติิสถานประกอบ
กิิจการดีีเด่่นด้้านแรงงานสััมพัันธ์์และสวััสดิิการแรงงาน
จากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• บริิษััทสยามคราฟท์์อุตุ สาหกรรม จำำ�กัดั โรงงานบ้้านโป่่ง โรงงาน
วัังศาลา และบริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) โรงงาน
กาญจนบุุรีี และโรงงานปราจีีนบุุรีี ได้้รัับรางวััล CSR-DIW
Continuous Award 2020 จากกระทรวงอุุตสาหกรรม

• บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับรางวััล
ชนะเลิิศนวััตกรรมแห่่งชาติิ ด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ ประจำำ�ปีี 2563 จากนวััตกรรม Detect Odor &
Monitoring (DOM) จากสำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ
• บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รัับรางวััล
Best IPO for Retail Investors จากงานประกาศผลรางวััล
Alpha Southeast Asia Best Deal & Solution Awards
2020 จััดโดยนิิตยสาร Alpha Southeast Asia
• บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด โรงงานบ้้านโป่่ง
ได้้รัับใบรัับรองอุุตสาหกรรมสีีเขีียว (Green Industry)
ระดัับ 4 จากกระทรวงอุุตสาหกรรม
• บริิษััทไดน่่าแพคส์์ จำำ�กัดั ได้้รับั รางวััลสถานประกอบการดีีเด่่น
ต้้นแบบด้้านความปลอดภััย ประจำำ�ปีี 2563 ระดัับประเทศ
ระดัับทอง จากกระทรวงแรงงาน

• บริิษััทสยามคราฟท์์อุตุ สาหกรรม จำำ�กัดั โรงงานบ้้านโป่่ง และ
โรงงานวัังศาลา ได้้รับั รางวััลอุตุ สาหกรรมดีีเด่่น (The Prime
Minister’s Industry Award 2020) ประเภทความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม และบริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
โรงงานวัังศาลา ได้้รัับรางวััลประเภทการจััดการพลัังงาน
จากกระทรวงอุุตสาหกรรม
• บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) ได้้รับั รางวััล Kincentric
Best Employers Awards 2020 หรืือสุุดยอดนายจ้้างดีีเด่่น
แห่่งประเทศไทย ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่ง� เป็็นรางวััลที่่ไ� ด้้ดำำ�เนิินการ
มาแล้้วกว่่า 20 ปีี โดยพิิจารณาจากปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อความ
ยั่่�งยืืนขององค์์กร ผ่่านกระบวนการต่่าง ๆ เช่่น การสำำ�รวจ
ความคิิดเห็็นของพนัักงาน กระบวนการบริิหารจััดการทรััพยากร
บุุคคลขององค์์กร การสำำ�รวจมุุมมองของ CEO ด้้านนโยบายที่่�
ก่่อให้้เกิิดผลที่่�ยั่่ง� ยืืน รวมถึึงความสอดคล้้องและความเชื่่อ� มโยง
ของภาพรวมขององค์์กร
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

Tin Thanh Packing Joint Stock
Company (BATICO) (99.9%)*

บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด
(PREPACK) (99.8%)*

บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จำกัด
(TCFP) (75.0%)*

บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
(Visy Packaging Thailand) (80.0%)*

บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส จำกัด
(SCGPRP) (100.0%)*

บริษัทคอนิเมก จำกัด (CONIMEX) (75.0%)*

บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จำกัด
(SCGPT) (51.0%)*
บริษัทเอสเคไอซี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
(SKICInter) (100.0%)
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
(VKPC) (70.0%)*

GO-Pak UK Limited (Go-Pak) (100.0%)*(5)
Interpress Printers Sendirian Berhad
(IPSB) (68.3%)*(8)

บริษัทฟนิคซ ยูทิลิตี้ส จำกัด
(PUC) (100.0%)

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล
เปเปอร จำกัด (SNP) (45.0%)*(4)

P&S Holdings Corporation (P&S) (40.0%)(4)

บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (SCGPE) (100.0%)

บริษัทไทยเคนเปเปอร จำกัด (มหาชน) (TCP) (98.2%)*

(UIEC) (100.0%)(6)

PT Dayasa Aria Prima
(DAP) (100.0%)*

PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
(Fajar) (55.2%)*

SCGP Solutions (Singapore)
Pte., Ltd. (SCGPSS) (100.0%)*

16.8%
United Pulp and Paper Co., Inc.
(UPPC) (74.8%)*
58.0% United Industrial Energy Corporation

10.3%

89.7%

บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
(TUP) (100.0%)(7)

บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด
(TPC) (100.0%)*

บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร
จำกัด (SKIC) (100.0%)*
จำกัด (มหาชน) (PPPC) (69.6%)*

บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จำกัด (SHG) (25.0%)(4)

บริษัทไทยวนภูมิ จำกัด (SFT8) (100.0%)

บริษัทไทยพนาสณฑ จำกัด (SFT7) (100.0%)

บริษัทไทยพนาดร จำกัด (SFT6) (100.0%)

บริษัทไทยพนาราม จำกัด (SFT5) (100.0%)

บริษัทไทยพนาบูรณ จำกัด (SFT4) (100.0%)

บริษัทพนัสนิมิต จำกัด (SFT3) (100.0%)

บริษัทสวนปารังสฤษฎ จำกัด (SFT2) (100.0%

บริษัทสยามพนาเวศ จำกัด (SFT1)(100.0%)

บริษัทอินวีนิค จำกัด
(IVN) (100.0%)

เซ็นเตอร จำกัด
(SPEC) (100.0%)

บริษัทเอสซีจีพี

อื่น

บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด (SFT) (100.0%) เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

หมายเหตุ: *บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก
(1) ไม่รวม Go-Pak ซึ่งดำ�เนินการควบกิจการแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564
(2) DYNA และ D-IN ได้ดำ�เนินการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ ORIENT เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการชำ�ระบัญชี
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติ TCGS ให้หยุดดำ�เนินกิจการตั้งแต่กลางปี 2561
(4) บริษัทร่วม
(5) ควบรวมกิจการ Go-Pak แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2564
(6) UIEC ได้จดทะเบียนหยุดดำ�เนินธุรกิจแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540
(7) TUP ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการชำ�ระบัญชี
(8) SCGPSS มีสิทธิออกเสียงใน IPSB รวมทั้งสิ้นร้อยละ 68.3 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ IPSB เนื่องจากหุ้นบางส่วนที่ SCGPSS ถือใน IPSB เป็นหุ้นบุริมสุทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด (STP) (49.0%)*(4)

บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จำกัด (PPC) (75.0%)*

บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จำกัด (SCGPS) (100.0%)*

บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จำกัด (TCKK) (100.0%)*
บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จำกัด (TCRY) (100.0%)*
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จำกัด (TWN) (72.0%)*
บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จำกัด (ORIENT) (100.0%)*
บริษัทไดนา แพคส จำกัด (DYNA) (100.0%)(2)
บริษัทดี อินแพค จำกัด (D-IN) (100.0%)(2)
New Asia Industries Co.,Ltd. (NAI) (100.0%)*
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. (APV) (100.0%)*
Packamex (Vietnam) Co., Ltd. (PV) (100.0%)*
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. (APPH) (100.0%)*
PT Primacorr Mandiri (PTPM) (97.0%)*
PT Indoris Printingdo (INDORIS) (99.9%)*
PT Indocorr Packaging Cikarang (INDOCORR) (99.9%)*
TCG Rengo (S) Limited (TCGS) (100.0%)(3)
TCG Solutions Pte. Ltd. (TCG Solutions) (100.0%)*
Bien Hoa Packaging JSC (SOVI) (94.1%)*

บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จำกัด
(TCG) (70.0%)

สายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร

บร�ษัทเอสซ�จ� แพคเกจจ�้ง จำกัด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทถืือหุ้้�นในบริิษััทย่่อยรวมทั้้�งสิ้้�น 52 บริิษัทั (1) และบริิษััทร่่วมอีีก 4 บริิษััท ซึ่่�งแบ่่งการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััทได้้เป็็น 2 ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบ
ครบวงจร (Integrated Packaging Chain) และสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ (Fibrous Chain) โดยมีีรายละเอีียดการถืือหุ้้�นดัังนี้้�

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้้าง
และการดำำ�เนิินงาน
ของกลุ่่�มบริิษััท
นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุุรกิิจ
วิิสััยทััศน์์ วััตถุุประสงค์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) มีีความเชื่่�อและตั้้�งอยู่่�บนอุุดมการณ์์ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ 4 ประการที่่�สำำ�คััญคืือ ตั้ง้� มั่่น� ในความเป็็นธรรม (Adherence to fairness)
มุ่่�งมั่่�นในความเป็็นเลิิศ (Dedication to excellence) เชื่่�อมั่่�นในคุุณค่่าของคน (Belief
in the value of the individual) ถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Concern for
social responsibility) ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมีีวิิสััยทััศน์์ในการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านโซลููชััน
บรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรในภููมิิภาค ด้้วยนวััตกรรมสิินค้้าและบริิการที่่�หลากหลาย
ควบคู่่�กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน และมุ่่�งเน้้นต่่อพัันธกิิจต่่อไปนี้้�
• ส่่งเสริิมแบรนด์์และประสิิทธิิภาพของห่่วงโซ่่อุุปทานของลููกค้้าผ่่านนวััตกรรมการนำำ�
กลัับมาใช้้ใหม่่ของสิินค้้าและบริิการ
• ขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพิ่่�มความหลากหลาย
ของสิินค้้า และฐานลููกค้้า เพื่่อ� ให้้รับั ประโยชน์์จากการเติิบโตของเศรษฐกิิจมหภาค
และการใช้้จ่่ายของผู้้�บริิโภคในภููมิิภาค
• มุ่่ง� มั่่น� เดิินหน้้าเชิิงรุุกด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนและเป็็นผู้้�บุุกเบิิกหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ในภููมิิภาคอาเซีียน
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กระบวน
การ
นำก
ลบั
การนำกลับ
มาใชใหม
การใชง
าน

หลัั ก เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีี ย น (Circular
Economy) และความยั่่ง� ยืืนสอดคล้้องกัับ
คุุณค่่าหลัักของบริิษัทั และเป็็นหััวใจสำำ�คััญ
ของวิิ สัั ยทัั ศ น์์ แ ละภารกิิ จ ของบริิ ษัั ท
เป้้าหมายของหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนคืือ
การใช้้ทรััพยากร วััตถุุดิิบ และผลิิตภััณฑ์์
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และรัักษาคุุณค่่า
ของสิ่่�งเหล่่านี้้�ไว้้ผ่่านการนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ��
การลดการใช้้ และการรีีไซเคิิล เพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาทรััพยากรธรรมชาติิที่่มี� อี ย่่างจำำ�กััด
และปััญหาเรื่่�องขยะ นอกจากนี้้�ยัังสร้้าง
รููปแบบธุุรกิจที่่
ิ ส� นัับสนุุนความยั่่�งยืืนด้้าน
ความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั และ
การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน หลัักการนี้้�ตรงกัันข้้าม
กัับแนวคิิดเรื่อ�่ งเศรษฐกิิจเส้้นตรง (Linear
Economy) ซึ่่�งเป็็นที่่�แพร่่หลายมากกว่่า
โดยภายใต้้แนวคิิดเรื่่อ� งเศรษฐกิิจเส้้นตรง
วััตถุุดิิบจะถููกนำำ�ไปใช้้ในการผลิิตสิินค้้า
โดยไม่่มีีการนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ� หรืือรีีไซเคิิล
และไม่่มีีหลัักการนำำ�วััตถุุดิิบมาใช้้ให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุด

การใช
ผลิตภัณฑ

การใช
ทรัพยากร

การนำหลัก
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน
มาใชในบร�ษัท

วัตถุดิบ

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ

การจัดจำหนาย
สินคา

การผลิต

กระบว

ผล
ร
า
ก
น

ิต

กลยุุทธ์์ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
บริิษััทเชื่่�อว่่ากลยุุทธ์์ในการประกอบธุุรกิิจต่่อไปนี้้� ช่่วยสนัับสนุุนการเติิบโตของบริิษััทให้้มีีแนวโน้้มที่่�ดีี
(1) บริิษััทมีีแผนที่่�จะเพิ่่�มสััดส่่วนการขายบรรจุุภััณฑ์์ให้้แก่่
ลููกค้้าในกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีอััตราการเติิบโตสููง ซึ่่�งรวมถึึงธุุรกิิจ
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม ธุุรกิิจสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค ธุุรกิิจ
การบริิการด้้านอาหาร และธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ

(4) บริิษััทจะลงทุุนและพััฒนานวััตกรรมด้้านบรรจุุภััณฑ์์แบบ
ครบวงจรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของ
ผู้้�บริิโภค และสร้้างความแตกต่่างจากคู่่�แข่่ง รวมถึึงเพื่่�อ
ขยายฐานลููกค้้าในตลาดที่่�มีีการเติิบโตสููง

(2) บริิษัทั มีีความตั้้ง� ใจที่่�จะนำำ�รููปแบบธุุรกิจที่่
ิ ป� ระสบความสำำ�เร็็จ
ในประเทศไทย ไปขยายในต่่างประเทศโดยใช้้กระบวนการ
บููรณาการในแนวตั้้�ง เพื่่�อสร้้างความใกล้้ชิิดระหว่่างบริิษััท
กัับลููกค้้า และมีีส่่วนร่่วมกัับลููกค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น

(5) บริิษััทจะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินงานและห่่วงโซ่่
อุุปทาน โดยใช้้เครื่่�องจัักรกลอััตโนมััติิและเทคโนโลยีีดิิจิิทััล
ของบริิษััทอย่่างต่่อเนื่่�อง

(3) บริิษััทจะดำำ�เนิินการตามกลยุุทธ์์การควบรวมกิิจการและ
ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิจิ เพื่่อ� เร่่งการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
และสร้้างประโยชน์์จากการผนึึกกำำ�ลััง (Synergy) ระหว่่าง
ธุุรกิิจภายในบริิษััท

(6) บริิษััทจะเป็็นผู้้�ริิเริ่่�มการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน (Circular Economy) ในฐานะที่่เ� ป็็นผู้้�นำำ�ต้้นแบบ
(Role Model) ด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในภููมิิภาค และ
สนัับสนุุนแนวคิิดดัังกล่่าวให้้แก่่ผู้้�ประกอบธุุรกิิจรายอื่น่�
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ ในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมาเป็็นไปตามลำำ�ดัับเวลาดัังนี้้�

มกราคม

2561
สิงหาคม

2562

เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.0 ใน Visy
Packaging Thailand ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท
ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์คงรูปสำ�หรับบรรจุอาหาร
ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ป้ อ ง กั น ก า ร ซึ ม ผ่ า น
High-Barrier (Rigid Food Packaging)
ชั้นนำ�ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ธันวาคม

2562
ตุลาคม

2563

เข้ า ซื้ อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 68.3
ใน IPSB ซึ่งเป็นผู้น�ำ ในอุตสาหกรรม
การผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร
ของประเทศมาเลเซีย

2563

2562

มิถุนายน

2562

เข้าซื้อหุ้นใน INDOCORR เพิ่มเติม
จำ�นวนร้อยละ 19.9 ทำ�ให้สัดส่วน
การถือหุน้ ใน INDOCORR เพิม่ เป็น
ร้อยละ 99.9

เข้าซือ้ หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 55.0 ใน Fajar
ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอินโดนีเซีย
ในแง่ของปริมาณการขายในปี 2561 จาก
ข้อมูลของฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน

เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จำ�นวนไม่เกิน 2,937,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำ�นวน 1,563,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำ�นวนใหม่จำ�นวนไม่เกิน
4,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวนไม่เกิน 2,937,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วย
หุ้นสามัญปันผลและการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และ
ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้วภายหลัง
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้วจำ�นวน 3,126,000,000 บาท

เริม่ ทำ�การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 22
ตุลาคม 2563 โดยมีมูลค่า Market Capitalization ประมาณ
150,000 ล้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) และได้เงินจาก
การระดมทุน IPO (รวมการขายหุ้นส่วนเกิน Over-allotment)
ประมาณ 40,092 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนขยายกิจการ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน
รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

พฤศจ�กายน

พฤษภาคม

ลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ เพือ่ เข้าถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ใน Go-Pak ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำ�ใน
การให้ บ ริ ก ารโซลู ชั น ด้ า นบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร
ในสหราชอาณาจักร ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดย
บริษทั ได้รบั อนุมตั ขิ นั้ สุดท้ายด้านกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ
จากหน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องในเดือน
มกราคม ปี 2564 โดยบริษทั จะนำ� Go-Pak มาจัดทำ�
งบการเงินรวม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

มกราคม

2563

ธันวาคม

2563

เข้าร่วมพันธมิตรทางธุรกิจกับ Rengo
ในประเทศฟิลปิ ปินส์ผา่ น UPPC ด้วยสัดส่วน
การถือหุน้ ระหว่างบริษทั กับ Rengo ใน UPPC
เป็นร้อยละ 74.8 และร้อยละ 25.0 ตามลำ�ดับ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า
ในประเทศฟิลิปปินส์

เข้าซือ้ หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 94.1 ใน Bien Hoa
Packaging Joint Stock Company (SOVI)
ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำ�ด้านบรรจุภัณฑ์จากเยื่อ
และกระดาษรายใหญ่ในประเทศเวียดนาม
โดยบริษัทนำ�สินทรัพย์และหนี้สินของ SOVI
มาจัดทำ�งบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2563 และ
จะรวมผลการดำ�เนินงาน ตัง้ แต่เดือนมกราคม
2564

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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การใช้้เงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุน
ตามที่่�บริิษััทได้้เสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนต่่อประชาชนทั่่�วไปเป็็นครั้้�งแรก (IPO) จำำ�นวน 1,127,550,000 หุ้้�น และเสนอขายให้้แก่่
ผู้้�จััดหาหุ้้�นส่่วนเกิินของบริิษััท จำำ�นวน 39,370,200 หุ้้�น รวมทั้้�งสิ้้�น 1,166,920,200 หุ้้�น ในราคาหุ้้�นละ 35.00 บาท บริิษััทได้้รัับเงิิน
จากการเสนอขายหุ้้�นดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวน 40,842 ล้้านบาท ซึ่่�งภายหลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง บริิษััทได้้รับั เงิินจากการเสนอขาย
หุ้้�นสุุทธิิ 40,092 ล้้านบาท จนถึึงวัันที่่�ออกรายงานฉบัับนี้้� บริิษััทได้้ใช้้เงิินจากการเสนอขายหุ้้�นแล้้ว 16,957 ล้้านบาท ดัังนี้้�
คำ�อธิบาย
1. ใช้้เป็็นเงิินลงทุุนในการขยายธุุรกิจิ
ด้้วยการขยายกำำ�ลัังการผลิิตของ
บริิษัทั (organic) การเข้้าซื้้อ� กิิจการ
รวมถึึงทรััพย์์สิินอื่่�น (inorganic)
และ/หรืือการลงทุุนเพื่่อ� บำำ�รุุงรัักษา
(maintenance)
2. ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมให้้กัับสถาบััน
ทางการเงิิน (ซึ่่ง� อาจรวมถึึงสถาบััน
ทางการเงิิ น ที่่� มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์
กัับที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และ/
หรืือผู้้�จัั ด การการจัั ด จำำ� หน่่าย
และรัั บ ประกัั น การจำำ� หน่่าย
หลัักทรััพย์์ และ/หรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่าย
และรัั บ ประกัั น การจำำ� หน่่าย
หลัักทรััพย์์)
3. ใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการ
ดำำ�เนิินกิิจการ

จำ�นวนเงิน
และระยะเวลา
27,000 ล้้านบาท
(ภายในปีี 2566)

การใช้เงินจนถึงวันที่
31 ธ.ค. 63
รายละเอียด
3,865 ล้้านบาท ใช้้เงิินเพื่่�อซื้้�อหุ้้�น Bien Hoa
Packaging Joint Stock
Company รวมทั้้�งลงทุุนในการ
ขยายกำำ�ลัังการผลิิตและเพื่่อ� บำำ�รุุง
รัักษาอื่่�น ๆ

13,000 ล้้านบาท
(ภายในปีี 2564)

13,000 ล้้านบาท

ใช้้ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมให้้กับั สถาบััน
ทางการเงิิน

92 ล้้านบาท
(ภายในปีี 2566)

92 ล้้านบาท

ใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการ
ดำำ�เนิินกิิจการ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทแบ่่งออกเป็็น 2 ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain)
และสายธุุรกิิจเยื่่อ� และกระดาษ (Fibrous Chain)
สายธุรกิจบรรจุภัณฑแบบครบวงจร

บรรจุภัณฑจากเยื่อและกระดาษ
บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก
• บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก
แบบกลองฝาชน
• บรรจุภัณฑกลองลูกฟูก
แบบ Die Cut
• บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง
บรรจุภัณฑกลองพิมพสี
เพื่อการแสดงสินคา
• กลองกระดาษแข็งแบบพับได
• บรรจุภัณฑกลองของขวัญ
• ชั้นวางสินคาแบบตั้งพื้น
• ชั้นวางสินคาแบบเคานเตอร
• สื่อโฆษณาแบบตั้งในรูปแบบใหม

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

กระดาษบรรจุภัณฑ

บรรจุภัณฑจากวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร

กระดาษบรรจุภัณฑ
• กระดาษบรรจุภัณฑลูกฟูก
• กระดาษกลองขาวเคลือบ
• กระดาษสำหรับผลิต
ถุงอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแบบออนตัว
• บรรจุภัณฑแบบออนตัว
สำหรับผูบริโภค
• บรรจุภัณฑแบบออนตัวสำหรับ
การใชงานอุตสาหกรรม
• บรรจุภัณฑแบบออนตัว
ชนิดพิเศษ

ผลิตภัณฑกระดาษอื่น ๆ
• กระดาษปดแผนยิปซัม
• กระดาษแกนและกรวยกระดาษ
• ถุงกระดาษรีไซเคิลสำหรับสินคา
อุปโภคบริโภค
• ถุงอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแบบคงรูป
• บรรจุภัณฑขึ้นรูปดวยการเปา ฉีด
และหลอดอัดรีีด
• บรรจุภัณฑขึ้นรูปดวยการอัด

บรรจุภัณฑอาหาร

ผลิตภัณฑเยื่อและกระดาษ

ภาชนะบรรจุอาหาร
• เฟสท ชอยส
• เฟสท ชิลล
• เฟสท ไบโอ
• หลอด ถวย และ
ถวยกรวยน้ำดื่ม
ที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
• บรรจุภัณฑสำหรับ
ธุรกิจฟาสตฟูด

ผลิตภัณฑกระดาษพิมพเขียน
• กระดาษถายเอกสาร
• กระดาษกราฟก
เยื่อ
• เยื่อจากไมยูคาลิปตัส
• เยื่อเคมีละลายได

การใหบร�การและโซลูชันบรรจุภัณฑ
•
•
•
•
•

บรรจุภัณฑปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ
บรรจุภัณฑสงเสริมการตลาด และจัดแสดงสินคา
ผลิตภัณฑนิทรรศการและแสดงสินคา
โซลูชันสำหรับเศรษกิจหมุนเวียน
โซลูชันสำหรับงานยอย

•
•
•
•

โซลูชันอำนวยความสะดวก
โซลูชันบรรจุภัณฑอัจฉริยะ
โซลูชันดานธุรกิจอีคอมเมิรซ
โซลูชันดานกิจกรรมทางการตลาด

• สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร: บริิษััทจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ (Fiber-Based
Packaging) กระดาษบรรจุุภััณฑ์์ (Packaging Paper)
และบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ จา กวัั ส ดุุ ส มรรถนะสููงและพอลิิ เ มอร์์
(Performance and Polymer Packaging) ในส่่วนของ
บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ บริิษััทผลิิตและจำำ�หน่่าย
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก (Corrugated Containers)
บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ก ล่่องพิิ ม พ์์ สีี เ พื่่� อ การแสดงสิิ น ค้้ า (Retail
Display Packaging) ถุุงกระดาษรีีไซเคิิลสำำ�หรัับสิินค้้า
อุุปโภคบริิโภค และถุุงอุุตสาหกรรมเป็็นหลััก และเพื่่�อ
ส่่งเสริิมการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและ
กระดาษที่่�แข็็งแกร่่งและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
บริิษัทั จึึงได้้พัฒ
ั นาธุุรกิจิ สายบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููง
และพอลิิเมอร์์ (PPP) ตั้ง้� แต่่ปีี 2558 จนสามารถผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
แบบอ่่อนตััว (Flexible Packaging) และบรรจุุภััณฑ์์
แบบคงรููป (Rigid Packaging) ซึ่่� ง เป็็ น ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ที่่�
เหมาะกัั บ ลููกค้้ าผู้้�ดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ในอุุ ต สาหกรรมสิิ น ค้้ า
อุุปโภคบริิโภคที่่�มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว (Fast-Moving

Consumer Goods หรืือ FMCG) เช่่น อาหารและสิินค้้า
อุุปโภคบริิโภค โดยในปััจจุุบัันบริิษััทมีีผลิิตภััณฑ์์ในสาย
ธุุรกิจิ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจรที่่�ครอบคลุุมและหลากหลาย
ประมาณ 120,000 รููปแบบ (Stocking Keeping Unit หรืือ
SKU) เพื่่�อรองรัับตลาดผู้้�บริิโภคที่่�มีีแนวโน้้มความต้้องการ
ที่่�หลากหลายและเติิบโตสููง นอกจากนี้้� เพื่่อ� เป็็นการสนัับสนุุน
การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์ของบริิษััท ฝ่่ายโซลููชััน
ด้้ า นการออกแบบของบริิ ษัั ท ได้้ มีี ก ารจัั ด ตั้้� ง เอสซีี จีี พีี
อิินสไปร์์ โซลููชัันส์์ สตููดิิโอ (SCGP-Inspired Solutions
Studio) ซึ่่�งเป็็นศููนย์์ออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์แบบ
ครบวงจรของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้บริิการออกแบบสำำ�หรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ระบบขายหน้้าร้้าน (point of sale) และวััตถุุประสงค์์
ทางการตลาดอื่่�น ๆ ที่่�ชนะรางวััลต่่าง ๆ มาแล้้วด้้วย
• สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ: บริิษััทจำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์
อาหาร (Foodservice Products) และผลิิตภััณฑ์์เยื่่�อ
และกระดาษ (Pulp and Paper Products) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
ประกอบไปด้้วยกระดาษพิิมพ์์เขีียนและเยื่่�อกระดาษ
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โครงสร้้างรายได้้
ตารางข้้างล่่างนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงโครงสร้้างรายได้้จากการขายของบริิษััท จากแต่่ละสายธุุรกิิจสำำ�หรัับช่่วงเวลาที่่�ได้้ระบุุไว้้
หน่วย : ล้านบาท

ปี
2563
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
ธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่อ� และกระดาษ(1)
ธุุรกิิจกระดาษบรรจุุภััณฑ์์(1)
ธุุรกิจิ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์(1)
รายได้้จากการขายจากสายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบ
ครบวงจร(2)
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
รายได้้จากการขายจากสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ(2)
รายได้้จากการขาย

(ร้อยละ)

2562

(ร้อยละ)

2561

(ร้อยละ)

23,747
48,293
6,863

25.6
52.0
7.4

24,615
41,725
5,285

27.7
46.8
5.9

25,376
38,135
4,723

29.1
43.7
5.4

78,903

85.0

71,625

80.4

68,234

78.2

13,883
92,786

15.0
100.0

17,445
89,070

19.6
100.0

19,021
87,255

21.8
100.0

หมายเหตุุ:
(1) ข้้อมููลแต่่ละธุุรกิิจย่่อยของสายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรนำำ�มาจากข้้อมููลทางการเงิินสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
(2) แสดงข้้อมููลหลัังตััดรายการระหว่่างกััน

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์
บริิษัทั เชื่่อ� ว่่าสาเหตุุที่่บ� ริิษัทั ครองความเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
กระดาษได้้เนื่่�องจากมีีประสบการณ์์การดำำ�เนิินงานที่่�ยาวนาน
ในภููมิิภาคอาเซีียน และมีีความเข้้าใจในความต้้องการของลููกค้้า
รวมถึึงความสามารถในการบริิหารต้้นทุุนให้้แข่่งขัันได้้ผ่่านการ
ประหยััดต่่อขนาด (Economies of scale) และการบููรณาการ
ในแนวตั้ง้� (Vertical integration) ของห่่วงโซ่่อุุปทานของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
จากเยื่่อ� และกระดาษ นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังมุ่่ง� เน้้นการพััฒนาในด้้าน
นวััตกรรม คุุณภาพ และความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์ และ
ประสิิทธิิภาพกระบวนการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงการขยาย
ฐานตลาดที่่�มีีการเติิบโตสููงด้้วยการควบรวมกิิจการและการ
เข้้าควบรวมกิิจการที่่�ผ่่านการคััดสรรอย่่างรอบคอบ ทั้้�งหมดนี้้�
ล้้วนมีีส่่วนสนัับสนุุนให้้บริิษััทคงความเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดได้้อย่่าง
ยั่่ง� ยืืน บริิษัทั เชื่่อ� ว่่าบรรจุุภัณ
ั ฑ์์คืือองค์์ประกอบสำำ�คััญของห่่วงโซ่่
อุุปทานในธุุรกิิจของลููกค้้า เนื่่�องจากโซลููชัันด้้านบรรจุุภััณฑ์์
แบบครบวงจรของบริิษััทมีีบทบาทสำำ�คััญในการรัักษาปกป้้อง
การขนส่่ง การส่่งเสริิมแบรนด์์ และการทำำ�การตลาดให้้กับั สิินค้้า

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ของลููกค้้าไปยัังผู้้�บริิโภค ในขณะเดีียวกัันบริิษััทยัังสามารถผลิิต
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููกในปริิมาณมากและเร่่งด่่วน เพื่่�อรองรัับ
การเติิบโตของธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นในตลาดภููมิิภาค
อาเซีียน
บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินการตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ โดยบริิษัทั สามารถบริิหารจััดการวััตถุดิุ บิ พััฒนา
กระบวนการผลิิตที่่�มีีประสิิทธิิภาพ บริิหารจััดการการจััดส่่ง
ผลิิตภััณฑ์์ให้้ตรงตามเวลา และตอบโจทย์์ความต้้องการที่่�
หลากหลายของลููกค้้าตั้ง้� แต่่บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ปฐมภููมิิสำำ�หรัับบรรจุุสินิ ค้้า
(Primary Packaging) บรรจุุภััณฑ์์ทุุติิยภููมิิสำำ�หรัับแสดงสิินค้้า

(Secondary Packaging) บรรจุุภััณฑ์์ตติิยภููมิิสำำ�หรัับการขนส่่ง
(Tertiary Packaging) รวมถึึงบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ใ� ช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือส่่งเสริิม
ทางการตลาด (Promotional and Display Packaging) โดยใช้้
วััสดุุพื้้�นฐานหลากหลายประเภท เช่่น กระดาษ (Fiber-based)
หรืือพอลิิเมอร์์ (Polymer-based) นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีี
บริิการเพิ่่�มเติิมทั้้�งในด้้านการออกแบบ การพิิมพ์์ และนวััตกรรม
โซลููชัันอื่่�น ๆ ที่่�ลููกค้้าต้้องการ ด้้วยลัักษณะเฉพาะของบริิษััท
ที่่�สามารถบริิหารควบคุุมห่่วงโซ่่อุุปทานของบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อ
และกระดาษ ทำำ�ให้้บริิษััทสามารถตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าผ่่านองค์์ความรู้้� (Knowhow) และกลยุุทธ์์ในการ
บููรณาการของบริิษััท

แผนภาพด้้านล่่างแสดงให้้เห็็นห่่วงโซ่่คุุณค่่าอย่่างง่่ายของกระบวนการผลิิตแบบครบวงจรของบริิษััท

ฟ�ลม / เรซ�น

บรรจุภัณฑพอลิเมอร

ศูนยจัดการวัสดุร�ไซเคิล

เศษกระดาษร�ไซเคิล

กระดาษบรรจุภัณฑ

บรรจุภัณฑจาก
เยื่อและกระดาษ

ไมและไมสับ

เยื่อบร�สุทธิ์

กระดาษ

บรรจุภัณฑอาหาร

ลูกคา / ผูบร�โภค
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทหลััก ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์ในสายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร และผลิิตภััณฑ์์ในสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain)
บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
บริิษััทผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษที่่�หลากหลาย ซึ่่�งรวมถึึงบรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก บรรจุุภััณฑ์์กล่่อง
พิิมพ์์สีเี พื่่อ� การแสดงสิินค้้า และโซลููชัันสำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์ต่่าง ๆ โดยธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษมีีสัดั ส่่วนรายได้้ส่่วนใหญ่่
มาจากบรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก ทั้้�งนี้้� บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษของบริิษััทสามารถแบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทหลััก ได้้ดัังนี้้�

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

��������������������������������������

• บรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟููก (Corrugated Containers)
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟููกของบริิษัทั ผลิิตจากกระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ลููกฟูกู (Containerboard) ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพและคุุณสมบััติใิ นการใช้้งาน
ได้้หลากหลาย นอกเหนืือจากการขนส่่งสิินค้้าหรืือการปกป้้องสิินค้้าไม่่ให้้ได้้รับั ความเสีียหายแล้้ว บรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟููกยัังสามารถ
ระบุุรายละเอีียดสิินค้้าภายในเพื่่�อสื่่�อสารกัับลููกค้้า รวมถึึงการออกแบบเพื่่�อป้้องกัันการปลอมแปลงสิินค้้า ด้้วยคุุณสมบััติิ
ที่่�สามารถต้้านทานต่่อแรงกดกระแทกจากภายนอก ทำำ�ให้้มีกี ารใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟููกในการบรรจุุหีบี ห่่อสิินค้้าอุปุ โภคบริิโภค
และสิินค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� บรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููกเป็็นส่่วนสำำ�คััญในธุุรกิิจการขนส่่งสิินค้้า
อย่่างเร่่งด่่วนของธุุรกิจอี
ิ คี อมเมิิร์ซที่่
์ กำ� ำ�ลัังเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว ทั้้�งนี้้� บริิษัทั สามารถเพิ่่�มปริิมาณการผลิิตกล่่องได้้ภายในระยะเวลา
อัันสั้้น� และสามารถรองรัับยอดสั่่ง� ซื้้อ� ที่่�เพิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในช่่วงเวลาที่่�มีกี ารส่่งเสริิมการขายของลููกค้้า
• บรรจุุภััณฑ์์กล่่องพิิมพ์์สีีเพื่่�อการแสดงสิินค้้า (Retail
Display Packaging)
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องพิิมพ์์สีีเพื่่�อการแสดงสิินค้้าของบริิษััท
นั้้�น รวมไปถึึงบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ช่่วยแสดงสิินค้้า ณ จุุดซื้้�อ
(Point-of-Purchase) บรรจุุภััณฑ์์ที่่�สามารถวางบนชั้้�น
วางสิินค้้าในร้้านค้้าปลีีกได้้โดยตรง (Shelf-Ready and
Retail-Ready) และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ส่่งเสริิมการขายตามเทศกาล
ซึ่่ง� บรรจุุภัณ
ั ฑ์์เหล่่านี้้�สามารถใช้้เป็็นเครื่่อ� งป้้องกัันอีีกชั้้น� หนึ่่ง�
ในระหว่่างการขนส่่งและเป็็นเครื่่อ� งมืือทางการตลาดในการ
สร้้างแบรนด์์ (Branding) และการส่่งเสริิมการขาย (Marketing
Campaign) สามารถวางบนชั้้�นวางสิินค้้าในร้้านค้้าปลีีกได้้
โดยตรงโดยไม่่ต้้องแกะสิินค้้าที่่�อยู่่�ภายในออก ติิดตั้้�งได้้ง่่าย
ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้สอยพื้้�นที่่�และเพิ่่�ม
การมองเห็็นและรัับรู้้� (Visibility) ถึึงสิินค้้าของผู้้�บริิโภค ทั้้�งนี้้�
บริิษัทั สามารถปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ให้้เป็็นไปตาม
ความต้้องการของลููกค้้าแต่่ละรายได้้

037
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กระดาษบรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper)
ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ก ระดาษบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ข องบริิ ษัั ท แบ่่งออกได้้ เ ป็็ น
2 ประเภทหลััก ได้้แก่่ กระดาษบรรจุุภััณฑ์์ (Packaging Paper)
และผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ก ระดาษอื่่� น ๆ (Non-Packaging Paper)
นอกเหนืือไปจากผลิิตภัณ
ั ฑ์์กระดาษบรรจุุภััณฑ์์หลัักแล้้ว บริิษัทั
ยัังมีีม้้วนลามิิเนต (Laminated Rolls) กระดาษตััดแยกแผ่่น
(Ream cut) กระดาษม้้วน (Slit Roll) และกระดาษชนิิดพิิเศษ
เช่่น แผ่่นเคลืือบผิิวลามิิเนตแรงดัันสููง (High Pressure Laminate)
หรืือ HPL แผงรัังผึ้้�งระบายความร้้อน (Evaporative Cooling
Pads) และแผ่่นเยื่่อ� เป็็นต้้น
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (PPP)
ผลิิตภััณฑ์์ PPP ใช้้สำำ�หรัับสิินค้้าที่่�บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษไม่่สามารถรองรัับได้้ เนื่่�องจากต้้องมีีคุุณสมบััติิพิิเศษ เช่่น
ความสามารถสััมผััสอาหารโดยตรง ความสามารถในการกัักเก็็บของเหลว หรืือฝาปิิดที่่�แน่่นหนา ทั้้�งนี้้� ผลิิตภััณฑ์์ PPP สามารถ
แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภทหลััก ได้้แก่่ บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป และบรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว ซึ่่�งสััดส่่วนรายได้้ส่่วนใหญ่่มาจากผลิิตภััณฑ์์
บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว โดยรายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์ PPP แต่่ละชนิิดแสดงได้้ดัังนี้้�
• บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว (Flexible Packaging)
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ชนิิดนี้้�เปลี่่ย� นแปลงรููปร่่างได้้ตามสิ่่ง� ที่่�บรรจุุลงไป
โดยลัักษณะก่่อนการบรรจุุสินิ ค้้าจะเรีียบแบน ช่่วยประหยััด
พื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บและขนส่่ง บรรจุุภััณฑ์์นี้้�บางประเภท
ใช้้กระดาษเป็็นวััสดุุพื้้น� ฐานได้้ แต่่ส่่วนใหญ่่ใช้้ฟิล์ิ ม์ พอลิิเมอร์์
ที่่�มีีความยืืดหยุ่่�น เหนีียว และแข็็งแรง ทั้้�งนี้้� บริิษััทนำำ�เสนอ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบอ่่อนตััวหลายรููปแบบ โดยเน้้นด้้านคุุณภาพ
คุุณสมบััติิ และด้้านความปลอดภััย แต่่ไม่่ได้้ผลิติ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ประเภทใช้้ครั้้�งเดีียวแล้้วทิ้้�ง (Single-Use Plastic) ดัังนั้้�น
บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััวของบริิษััทจึึงช่่วยลดการสร้้าง
ขยะอาหาร (Food Waste) ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
(Carbon Footprint) ช่่วยยืืดอายุุการเก็็บรัักษาสิินค้้า
(Shelf Life) และมีีน้ำำ��หนัักเบาเพื่่�อการขนส่่ง สามารถคง
อััตราส่่วนน้ำำ��หนัักสิินค้้าน้ำ�ำ� หนัักต่่อบรรจุุภััณฑ์์ในระดัับสููง
และใช้้พื้้�นที่่�น้้อยลง
• บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป (Rigid Packaging)
บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููปทำำ�ให้้นำำ�เสนอสิินค้้าโดยการตั้้�งวาง
บนชั้้�นวางสิินค้้าให้้เห็็นเด่่นชััดได้้ และทำำ�ให้้สิินค้้าจัับและ
ถืือได้้ง่่าย ด้้วยรููปลัักษณ์์ที่่ค� งรููปทำำ�ให้้บรรจุุภััณฑ์์ประเภทนี้้�
ง่่ายต่่อการเก็็บมารีีไซเคิิล ทั้้�งนี้้� บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป
ที่่�ส่่วนใหญ่่ถููกหลอมเป่่าหรืือฉีีดขึ้้�นรููป (Extrusion Blow
Mold or Injection) โดยใช้้เม็็ดพลาสติิกพอลิิเอทิิลีีน
หนาแน่่นสููง (HDPE) หรืือเม็็ดพลาสติิกพอลิิโพรพิิลีีน (PP)
เป็็นวััตถุุดิิบ โดยบริิษััทร่่วมมืือกัับลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อ
ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ให้้มีีรููปร่่างและรููปแบบที่่�เหมาะกัับ
การใช้้ ง าน เช่่น ขวดที่่� มีี ฝาที่่� ส ามารถปิิ ด ใหม่่ได้้ ห ลัั ง

การเปิิด (Resealable Caps) หลอดบีีบ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� ี
หััวจ่่ายพิิเศษ เช่่น หััวฉีีดสเปรย์์ สเปรย์์หมอกน้ำำ��แบบไม่่อััดลม
(Air-Less Mist Spray) ปั๊๊�ม และโรลออน ซึ่่�งบรรจุุภััณฑ์์
เหล่่านี้้�สามารถใช้้สำำ�หรัับการบรรจุุน้ำำ��ยาซัักผ้้า น้ำำ�� มัันหล่่อลื่่น�
ผลิิตภััณฑ์์อาหาร เช่่น น้ำำ��เชื่่�อม แยม และเครื่่�องสำำ�อาง
ผลิิตภััณฑ์์ดููแลร่่างกาย เช่่น โลชั่่�นบำำ�รุุงผิิว และยาสระผม
รวมทั้้�งยา เช่่น ยาทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อโรค (Sanitizers)
และครีีม เจล ยาทาภายนอกต่่าง ๆ
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การให้บริการและโซลูชันบรรจุภัณฑ์ (Packaging Solutions)

โซลูชันสำหรับ
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน

โซลูชันสำหรับงานยอย

โซลูชันอำนวยความสะดวก

โซลูชันบรรจุภัณฑอัจฉร�ยะ

โซลูชันดานธุรกิจ
อีคอมเมิรช

โซลูชันดานกิจกรรม
ทางการตลาด

(Circular Economy Solutions)

(Smart and
Functional Solutions)

บรรจุภัณฑปฐมภูมิ

บรรจุภัณฑทุติยภูมิ

(Small Lot Solutions)

(E-commerce Solutions)

บรรจุภัณฑตติยภูมิ

(Convenience Solutions)

(Marketing Event Solutions)

บรรจุภัณฑสงเสร�มการตลาด ผลิตภัณฑนิทรรศการ
และจัดแสดงสินคา
และงานแสดงสินคา

บริิษััทได้้พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�หลากหลายและครอบคลุุมความต้้องการของลููกค้้าตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain)
และยัังนำำ�เสนอโซลููชัันด้้านต่่าง ๆ ที่่�มีีนวััตกรรมและส่่งเสริิมการดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบยั่่�งยืืน เพื่่�อสนัับสนุุนการให้้บริิการด้้านบรรจุุภััณฑ์์
อย่่างครบวงจรและตอบโจทย์์ความต้้องการพิิเศษของลููกค้้า ทั้้�งนี้้� ตามแผนภาพแสดงถึึงผลิิตภััณฑ์์และบริิการที่่�บริิษััทสามารถ
ตอบโจทย์์ความต้้องการบรรจุุภััณฑ์์ในแต่่ละรููปแบบ
• บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ปฐมภููมิิสำ�ำ หรัับบรรจุุสินค้้
ิ า (Primary Packaging)
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ชนิิดนี้้เ� ป็็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่อ� ยู่่ชั้้� น� ในสุุดของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ทั้้ง� หมด ซึ่่ง� สััมผััสกัับตััวสิินค้้า ทำำ�หน้้าที่่บ� รรจุุ จััดเก็็บห่่อหุ้้�ม
สิินค้้า เพื่่อ� ป้้องกัันไม่่ให้้ได้้รับั ความเสีียหาย หรืือเพื่่อ� อำำ�นวย
ความสะดวกในการใช้้งาน รวมถึึงเพื่่อ� ยืืดอายุุการเก็็บรัักษา
สิินค้้า ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ปริิมาณขยะและการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
(Carbon Footprint) ลดลง ผลิิตภััณฑ์์ PPP นัับว่่าเป็็น
บรรจุุภััณฑ์์ประเภทปฐมภููมิิ
• บรรจุุภััณฑ์์ทุุติิยภููมิิสำำ�หรัับแสดงสิินค้้า (Secondary
Packaging)
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ทุติุ ยภููมิ
ิ เิ ป็็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ร� วบรวมบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ปฐมภููมิิ
เข้้าด้้วยกััน เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ตััวสิินค้้าได้้รัับความเสีียหาย
เพื่่�อความสะดวกในการขนส่่งหรืือการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น และช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับตััวสิินค้้า
ช่่วยดึึงดููดความสนใจของผู้้�บริิโภค ด้้วยคุุณภาพการพิิมพ์์ที่่�
สวยงามและรููปแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่น่่า
� สนใจ อีีกทั้้�งเป็็นเครื่่อ� งมืือ
ทางการตลาดในการสร้้างแบรนด์์และการส่่งเสริิมการขาย
ตััวอย่่างบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ทุติุ ยภููมิ
ิ ิ ได้้แก่่ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องกระดาษแข็็ง
แบบพัับได้้ (Folding Carton) เช่่น กล่่องใส่่คุุกกี้้� กล่่อง
ใส่่เครื่่�องสำำ�อาง กล่่องใส่่รองเท้้า ฯลฯ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

• บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ทุุ ติิ ย ภููมิิ สำำ� หรัั บ การขนส่่ง (Tertiary
Packaging)
โดยส่่วนมากเป็็นบรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟูกู ซึ่่ง� มีีความแข็็งแรง
สามารถรองรัับน้ำำ��หนัักของสิินค้้าและปกป้้องสิินค้้าไม่่ให้้
ได้้รัับความเสีียหายระหว่่างการจััดเก็็บและขนย้้าย เพื่่�อให้้
ลููกค้้าปลายทางได้้รับั สิินค้้าอย่่างสมบููรณ์์ นอกจากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
กล่่องลููกฟููกแล้้ว ยัังรวมถึึงพาเลทกระดาษ (Paper Pallet)
และฉากกระดาษ (Corner Guard) ด้้วย
• บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ส่่ งเสริิ ม การตลาดและจัั ด แสดงสิิ นค้้ า
(Promotional and Display Packaging)
นอกเหนืือจากคุุณสมบััติใิ นการปกป้้องสิินค้้าแล้้ว บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ชนิิดนี้้�ยังั ทำำ�หน้้าที่่เ� สมืือนเครื่่อ� งมืือทางการตลาดที่่�ช่่วยสื่่อ� สาร
ข้้อมููลสิินค้้าไปยัังผู้้�บริิโภค อีีกทั้้ง� เป็็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่อ� อกแบบ
และพิิมพ์์อย่่างพิิถีีพิิถัันให้้มีีรููปทรงและลวดลายที่่�ดึึงดููดใจ
และยัังเหมาะสำำ�หรัับการใช้้บรรจุุสินิ ค้้าในโอกาสพิิเศษต่่าง ๆ
เช่่น บรรจุุภัณ
ั ฑ์์รังั นกสำำ�หรัับเทศกาลวัันแม่่ในประเทศไทย
หรืือถุุงกระดาษที่่�ช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับสิินค้้า นอกจากนี้้�
ทีีมนัักออกแบบได้้สร้้างสรรค์์ชั้้น� วางสิินค้้าที่่ผลิ
� ตจา
ิ กกระดาษ
เพื่่�อตอบโจทย์์การตลาดของลููกค้้าที่่�ต้้องการความสวยงาม
รวดเร็็ว เคลื่่อ� นย้้ายสะดวก และมีีอัตลั
ั กั ษณ์์ของการเป็็นผู้้�ผลิิต
ที่่คำ� �ำ นึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม โดยสามารถออกแบบและผลิิตได้้ตาม
พื้้น� ที่่ข� ายรวมทั้้ง� ประเภทสิินค้้า เหมาะสำำ�หรัับการจััดวางสิินค้้า
ในร้้านค้้าปลีีก อีีกทั้้ง� มีีรููปแบบที่่โ� ดดเด่่น ช่่วยดึึงดููดความสนใจ
และการตััดสิินใจเลืือกซื้้อ� สิินค้้าได้้มากขึ้้น�
• ผลิิตภััณฑ์์นิิทรรศการและงานแสดงสิินค้้า (Exhibition
& Event)
บริิษััทได้้ต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์จากกระดาษลููกฟููก พััฒนา
เป็็นการให้้บริิการออกแบบและติิดตั้้ง� บููธนิิทรรศการสำำ�หรัับ
งานอีีเว้้นต์์และการนำำ�เสนอสิินค้้ารููปแบบต่่าง ๆ โดยผลิิต
จากกระดาษลููกฟูู ก เป็็ น หลัั ก ทำำ� ให้้ ไ ด้้ ง านที่่� มีี รูู ปแบบ
ไม่่ซ้ำำ��ใคร โดดเด่่น ต้้นทุุนต่ำำ�� และตรงกัับความต้้องการอย่่างมีี
เอกลัักษณ์์ อีีกทั้้�งตอบโจทย์์แนวทางหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy) เพราะลดปริิมาณขยะและสามารถ
นำำ�มาหมุุนเวีียนผลิิตใช้้ใหม่่ได้้

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
บรรจุภัณฑ์อาหาร (Foodservice Products)
การผลิิตในสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษทั้้�งหมดของบริิษััทอยู่่�ใน
ประเทศไทย ยกเว้้นการผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารโดย IPSB ในประเทศ
มาเลเซีีย อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทมีีแผนที่่�จะขยายการดำำ�เนิินงาน
ไปยัังประเทศอื่่�น ๆ ในภููมิิภาคอาเซีียนและภููมิิภาคอื่่�น ๆ โดย
มุ่่ง� เน้้นไปที่่�ภาชนะบรรจุุอาหาร ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้เปิิดตััวแบรนด์์ Fest
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ในปีี 2558 และเข้้าซื้้อ� หุ้้�น IPSB ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ชั้้น� นำำ�ในอุุตสาหกรรม
กระดาษสำำ�หรัับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารในประเทศมาเลเซีีย ในปีี 2561
บริิษััทเชื่่�อว่่าบริิษััทมีีความได้้เปรีียบอย่่างมากในการแข่่งขััน
ในตลาดภาชนะบรรจุุอาหาร เนื่่�องจากบริิษััทผลิิตกระดาษ
สััมผััสอาหารได้้เองบางส่่วนจากเยื่่อ� กระดาษของบริิษัทั ซึ่่ง� สามารถ
แปรรููปไปเป็็นภาชนะบรรจุุอาหารได้้
ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้แบรนด์์ Fest ถููกนำำ�เสนอเพื่่�อให้้เกิิดความ
ปลอดภััย สะดวกสบาย ตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�บริิโภค
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม และเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของไลฟ์์สไตล์์ในยุุค
ปััจจุบัุ นั โดยมีีคุณ
ุ สมบััติทิ นความร้้อนได้้ดีี ไม่่ละลาย และไม่่รั่่�วซึึม
ซึ่่�งผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้แบรนด์์ Fest แบ่่งออกได้้เป็็น 3 กลุ่่�มหลััก
ได้้แก่่ เฟสท์์ ช้้อยส์์ (Fest Choice) เฟสท์์ ชิิลล์์ (Fest Chill)
และเฟสท์์ ไบโอ (Fest Bio) โดยบริิษััทฯ จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ภายใต้้แบรนด์์ Fest ให้้กับั ร้้านค้้าที่่จำ� �ำ หน่่ายสิินค้้าส่่ง เช่่น บริิษัทั
ผู้้�ขายส่่งแบบ cash-and-carry รายใหญ่่ นอกจากนี้้� ยัังจำำ�หน่่าย
ให้้ แ ก่่ลููกค้้ าซื้้� อ ปลีี ก โดยตรงผ่่านทางระบบออนไลน์์ แ ละ
ร้้านอาหารต่่าง ๆ
ภายหลัังการเข้้าซื้้อ� หุ้้�นของ IPSB สำำ�เร็็จในปีี 2561 บริิษัทั ได้้ผลิติ
และจำำ�หน่่ายภาชนะบรรจุุอาหารให้้แก่่เครืือข่่ายร้้านอาหารที่่�มีี
ชื่่�อเสีียงทั้้�งในระดัับประเทศและนานาชาติิ IPSB เป็็นผู้้�ผลิิต
บรรจุุภััณฑ์์อาหารที่่�ทำำ�จากกระดาษที่่�ได้้รัับการรัับรองระบบ
มาตรฐาน BRC Global Standard ระดัับ AA ซึ่่�งเป็็นมาตรฐาน
การรัับรองคุุณภาพและความปลอดภััยด้้านอาหารสููงสุุด และ
IPSB ให้้ความสำำ�คััญกัับบรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับอาหารที่่�มีีการพิิมพ์์
ข้้อความซึ่่�งใช้้ในเครืือข่่ายบริิษััทฟาสต์์ฟู้้�ดข้้ามชาติิขนาดใหญ่่
จึึงมีีลููกค้้าเป็็นเครืือข่่ายร้้านอาหารและบริิษััทฟาสต์์ฟู้้�ดทั่่�ว
ทวีีปเอเชีีย รวมถึึงประเทศญี่่�ปุ่่�นและประเทศเกาหลีีใต้้

ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ (Pulp and Paper Products)
• กระดาษพิิมพ์์เขีียน
บริิษัทั มีีกระดาษพิิมพ์์เขีียนที่่�หลากหลายสำำ�หรัับสำำ�นัักพิิมพ์์
และโรงพิิมพ์์ และสำำ�หรัับใช้้ในบ้้านและสำำ�นัักงาน ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
กระดาษพิิมพ์์เขีียนหลัักของบริิษััทคืือกระดาษกราฟิิกและ
กระดาษถ่่ายเอกสาร นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังนำำ�เสนอผลิิตภัณ
ั ฑ์์
กระดาษสำำ�หรัับงานอุุตสาหกรรมและงานเฉพาะทางต่่าง ๆ
รวมถึึงกระดาษ Machine Glazed กระดาษกลาซีีน กระดาษ
ตััดแยกแผ่่น (Ream cut) กระดาษเคลืือบลามิิเนต และ
กระดาษเคลืือบพลาสติิก PE
• เยื่่�อ
เยื่่อ� จากไม้้ยููคาลิิปตัสั (Eucalyptus Pulp): แบ่่งออกเป็็น
3 ประเภท คืือ เยื่่อ� กระดาษฟอกขาว (Eucalyptus Bleached
Kraft Pulp) เยื่่� อกระดาษไม่่ฟอกขาว (Eucalyptus
Unbleached Kraft Pulp) และเยื่่�อฟอกขาวกึ่่�งเคมีี
(Eucalyptus Semi-Chemical Bleached Pulp)
เยื่่อ� เคมีีละลายได้้ (Dissolving Pulp): โรงงานของ PPPC
ในจัังหวััดขอนแก่่นเป็็นผู้้�ผลิิตเพีียงแห่่งเดีียวในประเทศไทย
ที่่�ผลิิตเยื่่�อเคมีีละลายได้้ โดยบริิษััทผลิิตเยื่่�อเคมีีละลายได้้
จากไม้้ ยูู คาลิิ ป ตัั ส เพื่่� อ นำำ� ไปใช้้ ใ นอุุ ต สาหกรรมสิ่่� ง ทอ
(รู้้�จัักกัันในนามเส้้นใยเรยอน) โดยส่่วนมากจะจำำ�หน่่าย
ให้้แก่่ผู้้�ประกอบการสิ่่�งทอในประเทศจีีนและเครื่่�องครััว
โดยฝ่่ายวิิจััยและพััฒนาของบริิษััทได้้ทำำ�การวิิจััยพััฒนา
คุุ ณภาพของเยื่่�อเคมีีละลายทุุกขั้้�นตอน เริ่่�มตั้�ง้ แต่่ขั้้�นตอน
การผสมพัันธุ์์�ไม้้ยููคาลิิปตััสข้้ามสายพัันธุ์์�
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

การประกอบธุุรกิิจตามลัักษณะพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทครอบคลุุมทั่่�วภููมิิภาคอาเซีียน ในปีี 2563 บริิษััทมีีโรงงานผลิิต 42 แห่่งใน 5 ประเทศในภููมิิภาคอาเซีียน
ได้้แก่่ ประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม ประเทศอิินโดนีีเซีีย ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ และประเทศมาเลเซีีย การที่่�บริิษััทมีีการประกอบธุุรกิิจ
อย่่างครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์นั้้�น ช่่วยส่่งเสริิมรููปแบบธุุรกิิจแบบครบวงจรที่่�ครอบคลุุมตั้้�งแต่่ธุุรกิิจขั้้�นต้้นจนถึึงขั้้�นปลาย
ของบริิษััทให้้มีีความให้้แข็็งแกร่่งมากขึ้้�น เนื่่�องจากจะช่่วยสร้้างประโยชน์์จากการผนึึกกำำ�ลัังร่่วมกััน (Synergy) ภายในกลุ่่�มระหว่่าง
บริิษััทย่่อยของบริิษััทในภููมิิภาคอาเซีียนมากขึ้้�น
แผนภาพด้้านล่่างแสดงตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งของโรงงานผลิิตของบริิษััท ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ประเทศไทย
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ 1.83 ลานตันตอป
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑจากเยื่อและกระดาษ 0.84 ลานตันตอป
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑ PPP แบงเปน บรรจุภัณฑแบบออนตัว 392 ลานตารางเมตรตอป
และบรรจุภัณฑแบบคงรูป 25,100 ตันตอป
• กำลังผลิตเยื่อและกระดาษ แบงเปน ภาชนะบรรจุอาหาร 6,150 ตันตอป เยื่อ 0.56 ลานตันตอป
และกระดาษพ�มพเข�ยน 0.49 ลานตันตอปี

ประเทศเว�ยดนาม
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ
0.50 ลานตันตอป
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑจากเยื่อ
และกระดาษ 0.26 ลานตันตอป
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑแบบออนตัว

ประเทศฟ�ลิปปนส
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ
0.23 ลานตันตอป

509 ลานตารางเมตรตอปี

ประเทศมาเลเซ�ย
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑอาหาร
15,800 ตันตอป

ประเทศอินโดนีเซ�ย
• กำลังผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ 1.40 ลานตันตอป
• กำลังผลิตบรรจุภัณฑจากเยื่อและกระดาษ
0.07 ลานตันตอป

กระดาษบรรจุภัณฑ
7 โรงงาน
4 ประเทศ

บรรจุภัณฑจากเยื่อและกระดาษ
25 โรงงาน
3 ประเทศ

บรรจุภัณฑ PPP
6 โรงงาน
2 ประเทศ

เยื่อและกระดาษ
4 โรงงาน
2 ประเทศ
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ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของบริิษัทั อยู่่�ในภููมิิภาคอาเซีียน โดยรายได้้จากการขายของบริิษััท สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ที่่�มาจาก
ลููกค้้าในประเทศ คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 52 ของรายได้้จากการขาย ตามมาด้้วยรายได้้จากการขายของบริิษััทที่่�มาจาก
ลููกค้้าในจากประเทศอิินโดนีีเซีีย คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 14 ประเทศเวีียดนามคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 11 และ
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์คิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณร้้อยละ 3 ตามลำำ�ดัับ โดยรายได้้รวมจากการขายของบริิษัทั อยู่่�ที่่� 92,786 ล้้านบาท
แผนภาพด้้านล่่างแสดงสััดส่่วนรายได้้จากการขายของบริิษัทั สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 แบ่่งตามประเทศของลููกค้้า
ประเทศอื่น ๆ
ประเทศอื่นในอาเซ�ยน

2%
2%
ฟ�ลิปปนส
3%

16%

มาเลเซ�ย

ไทย

52%

เว�ยดนาม

11%

อินโดนีเช�ย

14%

• ประเทศไทย
บริิษััทเริ่่�มต้้นดำำ�เนิินกิิจการในประเทศไทยในปีี 2518 โดย
ปััจจุุบัันบริิษััทมีีศููนย์์จััดการวััสดุุรีีไซเคิิล 22 แห่่ง โรงงาน
ผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ 4 แห่่ง โรงงานผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
กล่่องลููกฟูกู 15 แห่่ง โรงพิิมพ์์สำำ�หรัับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟูกู
1 แห่่ง โรงงานผลิิต PPP 5 แห่่ง และโรงงานผลิิตสำำ�หรัับ
สายธุุรกิิจเยื่่�อกระดาษ 3 แห่่ง รวมทั้้�ง SCGP-Inspired
Solutions Studio ซึ่่ง� เป็็นศููนย์์ออกแบบและพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์
แบบครบวงจรของบริิษััทซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในประเทศไทย
• ประเทศเวีียดนาม
บริิษััทเข้้าสู่�่ตลาดประเทศเวีียดนามเป็็นครั้้�งแรกผ่่านการ
ก่่อตั้้ง� VKPC ร่่วมกัับ Rengo ในปีี 2550 เพื่่อ� ผลิิตกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์ โดยปััจจุุบัันบริิษััทมีีบริิษััทย่่อยในประเทศ
เวีียดนาม 7 บริิษัทั ได้้แก่่ NAI APV PV APPH VKPC BATICO
และ SOVI ซึ่่ง� ประกอบด้้วยโรงงานผลิิตกระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
1 แห่่ง โรงงานผลิิตบรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก 6 แห่่ง และ
โรงงานผลิิต PPP 1 แห่่ง นอกจากนี้้� บริิษัทั มีีศููนย์์จัดั การ
วััสดุุรีไี ซเคิิล 22 แห่่ง
• ประเทศอิินโดนีีเซีีย
บริิษัทั เข้้าสู่ต่� ลาดประเทศอิินโดนีีเซีียเป็็นครั้้ง� แรกผ่่านการเข้้า
ซื้้อ� หุ้้�นใน PTPM ในปีี 2556 โดยปััจจุบัุ นั บริิษัทั มีีบริิษัทั ย่่อย
5 บริิษััทในประเทศอิินโดนีีเซีีย ได้้แก่่ Fajar DAP PTPM
INDOCORR และ INDORIS เป็็นโรงงานผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
กล่่องลููกฟูกู 2 แห่่ง โรงพิิมพ์์สำ�ำ หรัับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟููก
1 แห่่ง และโรงงานผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ 1 แห่่ง

• ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
บริิษัทั เข้้าสู่ต่� ลาดประเทศฟิิลิปิ ปิินส์์ครั้้ง� แรกด้้วยการเข้้าซื้้อ� หุ้้�น
ใน UPPC ซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ ในปีี 2539
โดยปััจจุุบัันบริิษััทมีีบริิษััทย่่อย 1 บริิษััท ได้้แก่่ UPPC และ
บริิษััทในเครืือ 2 บริิษััท ได้้แก่่ P&S และ UIEC โดยมีี
ศููนย์์จััดการวััสดุุรีีไซเคิิล 24 แห่่ง และโรงงานผลิิตกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์ 1 แห่่ง
• ประเทศมาเลเซีีย
ในปีี 2561 บริิษััทเข้้าซื้้�อหุ้้�นใน IPSB ซึ่่�งเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจ
บรรจุุภััณฑ์์สััมผััสอาหารในประเทศมาเลเซีีย โดยปััจจุุบััน
บริิษัทั มีีโรงงานผลิิตภาชนะบรรจุุอาหารสำำ�หรัับธุุรกิจิ อาหาร
ฟาสต์์ฟู้้�ดตั้้�งอยู่่�ที่่�รััฐสลัังงอร์์ ประเทศมาเลเซีีย
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

แนวโน้้มภาวะอุุตสาหกรรมและสภาพการแข่่งขััน
1) ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบ
ครบวงจร
ในปีี 2563 ปริิมาณความต้้องการบรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก
ในประเทศไทยลดลงร้้อยละ 2 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่่อน แต่่ยัังคงเติิบโต
ในอััตราที่่�สููงกว่่าการเติิบโตของ GDP อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยในปีี
2563 การบริิโภคภายในประเทศโดยรวมลดลงเนื่่อ� งจากวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ที่่�ส่่งผลให้้การลงทุุนของภาค
เอกชนชะลอตััวลง ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อเนื่่อ� งไปยัังความเชื่่อ� มั่่น� ของผู้้�บริิโภค
ในการจัับจ่่ายใช้้สอย นอกจากนี้้� มาตรการยัับยั้้�งวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ในหลายประเทศ ประกอบกัับ
สงครามการค้้าระหว่่างจีีนกัับสหรััฐอเมริิกาที่่�ยังั คงยืืดเยื้้อ� ยัังส่่งผล
ให้้การส่่งออกสิินค้้าไปยัังกลุ่่�มประเทศคู่่�ค้้า เช่่น สหรััฐอเมริิกา
ประเทศจีีน สหภาพยุุโรป และประเทศญี่่�ปุ่่�น ไม่่เติิบโตเท่่าที่่�
คาดการณ์์ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้ปริิมาณความต้้องการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟูกู
สำำ�หรัับสิินค้้าส่่งออกลดลง
ในปีี 2563 กลุ่่ม� อุุตสาหกรรมสิินค้้าอุปุ โภคและอาหารเติิบโตได้้ดีี
โดยมีีอััตราการเติิบโตประมาณร้้อยละ 4 - 6 เทีียบกัับปีีก่่อน
เนื่่�องจากผู้้�บริิโภคมีีการกัักตุุนสิินค้้าในช่่วงเริ่่ม� ต้้นของวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ยิ่่�งไปกว่่านั้้�นวิิ ก ฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ยัังส่่งผลให้้ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ
และธุุรกิจฟู้้�
ิ ดเดลิิเวอรี่่มี� กี ารเติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด โดยคิิดเป็็น
การเติิบโตเทีียบกัับปีีที่่ผ่่า
� นมาประมาณร้้อยละ 15 - 20 ในขณะที่่�
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�ม โดยเฉพาะเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
มีีความต้้องการลดลง สืืบเนื่่�องจากมาตรการของรััฐบาลในเรื่่�อง
ของการงดการจำำ�หน่่ายเครื่่อ� งดื่่ม� แอลกอฮอล์์ในช่่วงไตรมาสที่่� 2
เพื่่อ� จำำ�กััดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 เช่่นเดีียวกัับอุุตสาหกรรม
ที่่�พึ่ง่� พาการนำำ�เข้้าวัตถุ
ั ดิุ บิ และการส่่งออกสิินค้้า เช่่น อุุตสาหกรรม
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและสิินค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เนื่่�องจากวััตถุุดิิบนำำ�เข้้า
ได้้รับั ผลกระทบจากแหล่่งผลิิตต้น้ ทาง ประกอบกัับความต้้องการ
สิินค้้าของตลาดคู่่ค้� า้ ปรัับตััวลดลง ซึ่่ง� ส่่งผลให้้ปริิมาณความต้้องการ
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููกในอุุตสาหกรรมกลุ่่�มนี้้�ลดลง
ในภููมิิภาคอาเซีียน ผลกระทบจากวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ส่่งผลให้้ความต้้องการบรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก
ในประเทศอิินโดนีีเซีียลดลงร้้อยละ 9 เนื่่�องจากอััตราการเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจที่่�หดตััว โดยเฉพาะอุุตสาหกรรมรถยนต์์ เครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้า และอุุตสาหกรรมรองเท้้าและสิ่่ง� ทอเพื่่อ� การส่่งออก ในขณะที่่�
ความต้้องการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟูกู ในประเทศเวีียดนามเติิบโต
ร้้อยละ 3 จากการย้้ายฐานการผลิิตของอุุตสาหกรรมเครื่่�องใช้้
ไฟฟ้้า สิินค้้าอิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ และอุุตสาหกรรมรองเท้้าและสิ่่ง� ทอ
ในด้้านปริิมาณความต้้องการกระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์นั้้น� ประเทศไทย
มีีอัตรา
ั การเติิบโตลดลงร้้อยละ 2 ในปีี 2563 เนื่่อ� งจากผลกระทบ

ของวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และมาตรการ
ล็็อกดาวน์์ที่่ส่่� งผลกระทบโดยตรงต่่อความเชื่่อ� มั่่น� ของผู้้�บริิโภคทั้้�งใน
และต่่างประเทศ โดยเห็็นได้้จากการชะลอการซื้้�อผลิิตภัณ
ั ฑ์์ในกลุ่่ม�
สิินค้้าฟุ่่�มเฟืือยและสิินค้้าคงทนออกไป ปริิมาณความต้้องการ
กระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ในภููมิิภาคอาเซีียนลดลงเช่่นเดีียวกััน โดยปรัับตััว
ลดลงร้้อยละ 3 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่่อน ทั้้�งนี้้� สถานการณ์์ความตึึงเครีียด
ของสงครามการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกากัับประเทศจีีน ซึ่่ง� อาจ
ทำำ�ให้้มีีการย้้ายฐานการผลิิตสิินค้้าเข้้าหรืือออกจากภููมิิภาค
ความไม่่แน่่นอนทางการเมืืองภายในประเทศ และวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ระลอกใหม่่ทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ ยัังมีีแนวโน้้มที่่�จะดำำ�เนิินต่่อไปและยากที่่�จะคาดคะเน
ข้้อสรุุป ซึ่่ง� อาจเป็็นไปได้้ทั้้ง� ความเสี่่ย� งและโอกาสต่่อธุุรกิจิ แพคเกจจิ้้�ง
ในช่่วงวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 นั้้น� ผู้้�ประกอบการ
จะต้้องเร่่งเพิ่่�มประสิิทธิิภาพภายในองค์์กรเพื่่�อยกระดัับการ
ให้้บริิการและช่่วยลดต้้นทุุนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่อ� เพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขััน อย่่างไรก็็ตาม การพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ที่่�สร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าของลููกค้้ายัังคงเป็็นหััวใจสำำ�คััญที่่�จะช่่วย
รัักษาความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าในระยะยาวได้้อย่่างยั่่�งยืืน

ภาวะอุตสาหกรรมของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
เยื่อ
ในปีี 2563 ปริิมาณความต้้องการเยื่่�อเคมีีฟอกขาวทั่่�วโลก
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 2 จากปีี 2562 โดยปริิมาณความต้้องการใช้้เยื่่�อ
ได้้รัับแรงหนุุนจากผู้้�ผลิิตสิินค้้าในกลุ่่�มสิินค้้าสุุขอนามััย เช่่น
กระดาษทิิชชูู แต่่ความต้้องการใช้้เยื่่�อในกลุ่่�มผู้้�ผลิิตกระดาษ
พิิมพ์์เขีียนปรัับตััวลดลง เนื่่อ� งจากได้้รับั ผลกระทบจากวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ปริิมาณความต้้องการใช้้เยื่่อ� เคมีี
ละลายน้ำำ��ลดลงร้้อยละ 8 จากปีีก่่อน โดยความต้้องการจาก
ผู้้�ผลิิตเส้้นใยสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมเรยอนได้้รัับผลกระทบจาก
สงครามการค้้าและวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
เช่่นเดีียวกััน
กระดาษพิมพ์เขียน
ภาพรวมอุุตสาหกรรมกระดาษพิิมพ์์เขีียนในประเทศไทยปีี 2563
มีีปริิมาณความต้้องการลดลงร้้อยละ 20 เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน
เนื่่อ� งจากมีีการใช้้สื่อ่� อิิเล็็กทรอนิิกส์์เข้้ามาทดแทนการใช้้กระดาษ
พิิมพ์์เขีียนมากขึ้้�น รวมถึึงปริิมาณความต้้องการใช้้กระดาษ
ถ่่ายเอกสารที่่�ลดลงจากวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด 19 ที่่�บริิษัทั สำำ�นัักงาน และผู้้�บริิโภค ปรัับรููปแบบการทำำ�งาน
มาผ่่านช่่องทางออนไลน์์เป็็นหลััก รวมถึึงการใช้้งานที่่�ลดลง
ของภาครััฐตามนโยบาย Zero Copy และ Thailand 4.0
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ด้้านปริิมาณการนำำ�เข้้ากระดาษพิิมพ์์เขีียนในปีี 2563 ปรัับตััวลดลง
ร้้อยละ 30 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่่อน เนื่่อ� งจากวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ที่่�ทำำ�ให้้ความต้้องการในประเทศลดลง และ
การล็็อกดาวน์์ของประเทศต่่าง ๆ ที่่�เป็็นต้้นทางการผลิิต

การแปรรููปขั้้น� สููงยัังช่่วยให้้บริิษัทั ลดต้้นทุุนจากประสิิทธิิภาพที่่�สููงขึ้้น�
ซึ่่�งล้้วนแล้้วแต่่ช่่วยเพิ่่�มผลกำำ�ไร ตลอดจนมีีแบรนด์์ผลิิตภััณฑ์์ที่่�
ได้้รับั การยอมรัับมากกว่่าคู่่แ� ข่่งและถืือครองส่่วนแบ่่งทางการตลาด
มากกว่่าอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในภููมิิภาคอาเซีียน

2) สภาพการแข่งขัน

บรรจุุภััณฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเ มอร์์
(PPP)

บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ จ ากเยื่่� อ และกระดาษ และกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์
ในภููมิิภาคอาเซีียน เอสซีีจีีพีีเป็็นผู้้�นำำ�เสนอโซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์
ครบวงจรชั้้�นนำำ� และถือื ครองส่่วนแบ่่งทางการตลาดรวมมากที่่สุ� ดุ
เมื่่�อพิิจารณาจากกำำ�ลัังการผลิิตรวม ยอดขาย และรายได้้จาก
การขายกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ลููกฟููกในปีี 2562 ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น
บริิ ษัั ท ยัั ง มีี ข้้ อ ได้้ เ ปรีี ย บด้้ า นต้้ น ทุุ น อย่่างมีี นัั ยสำำ� คัั ญ จาก
การบููรณาการในแนวตั้้�งในห่่วงโซ่่คุุณค่่า ได้้แก่่ ขั้้�นตอนการผลิิต
เยื่่�อกระดาษ ขั้้�นตอนการผลิิตกระดาษ และขั้้�นตอนการแปรรููป
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก ซึ่่�งช่่วยส่่งเสริิมความสามารถในการ
แข่่งขัันของบริิษััท
ในแง่่กำำ�ลัังการผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ บริิษััทมีีกำำ�ลัังการผลิิต
ประมาณ 4.0 ล้้านตัันต่่อปีี ซึ่่ง� ช่่วยให้้บริิษัทั ถือื ครองส่่วนแบ่่งทาง
การตลาดอย่่างมีีนัยสำ
ั ำ�คััญในภููมิิภาคอาเซีียน และกลายเป็็นผู้้�นำำ�
ในอุุตสาหกรรม
บริิษัทั มีีเครืือข่่ายศููนย์์จัดั เก็็บเศษกระดาษรีีไซเคิิลทั้้�งในประเทศไทย
ประเทศเวีียดนาม และประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ซึ่่�งขีีดความสามารถ
ในการรวบรวมและใช้้เศษกระดาษรีีไซเคิิลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในประเทศเหล่่านี้้� ถืือเป็็นข้้อได้้เปรีียบอีีกประการของบริิษััท
เนื่่�องจากกระดาษรีีไซเคิิลถืือเป็็นวััตถุุดิิบสำำ�คััญในกระบวนการ
ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์กระดาษ จึึงยิ่่�งช่่วยเพิ่่�มข้้อได้้เปรีียบด้้านต้้นทุุน
และช่่วยให้้บริิษัทั สามารถรัักษาเสถีียรภาพความต้้องการวััตถุดิุ บิ
ได้้อีีกด้้วย

ในตลาดบรรจุุภััณฑ์์กระดาษของภููมิิภาคอาเซีียน บริิษััทมีีข้้อ
ได้้เปรีียบจากการเป็็นผู้้�ประกอบการบรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำำ�เสนอ
ทั้้�งโซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์กระดาษและโซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์
ถึึงแม้้ว่่าเมื่่�อเทีียบกัับธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์กระดาษ บริิษััทจะไม่่ได้้
ถืือครองส่่วนแบ่่งทางการตลาดระดัับเดีียวกัันในภููมิิภาคนี้้� แต่่
บริิษััทเป็็นเพีียงไม่่กี่่�แบรนด์์ที่่�ดำำ�เนิินกิิจการในระดัับภููมิิภาค
(สำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ในภููมิิภาคอาเซีียน) เพีียงรายเดีียว โดยที่่�
คู่่�แข่่งของบริิษััทส่่วนใหญ่่เป็็นบรรษััทข้้ามชาติิขนาดใหญ่่ที่่�มีี
สำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�นอกภููมิิภาคอาเซีียน
ตลาดบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พอลิิเมอร์์ในภููมิิภาคอาเซีียนมีีการกระจายตััวสููง
พึ่่ง� พาการกำำ�หนดราคาผลิิตภัณ
ั ฑ์์เป็็นสำำ�คััญ และมีีผู้้�ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่่อมในประเทศจำำ�นวนมาก ส่่งผลให้้
อุุตสาหกรรมนี้้�มีกี ารแข่่งขัันสููง บริิษัทั มีีข้อ้ ได้้เปรีียบในการจััดหา
ผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์ให้้กัับแบรนด์์ใหญ่่ในภููมิิภาคนี้้�
และมีีความสามารถที่่�จะขยายตลาดการดำำ�เนิินกิิจการ ตลอดจน
ส่่วนแบ่่งทางการตลาดด้้วยการขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
ความชื่่�นชอบของลููกค้้าในด้้านการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์และ
แนวโน้้มการใช้้งานมีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�ง
การแข่่งขัันในตลาดคาดว่่าจะสููงขึ้้น� ดัังนั้้�น ความต้้องการนวััตกรรม
เชิิงผลิิตภััณฑ์์และเทคโนโลยีี เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภค จะเป็็นปััจจัยสำ
ั ำ�คััญที่่�ช่่วยยกระดัับการแข่่งขัันระหว่่าง
ผู้้�ประกอบการรายต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรมนี้้�

จากการเป็็นบริิษััทบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ดำำ�เนิินกิิจการแบบบููรณาการ
ในแนวตั้้�งในภููมิิภาคอาเซีียน บริิษััทจึึงมีีข้้อได้้เปรีียบในการ
ใช้้ประโยชน์์จากเครืือข่่ายห่่วงโซ่่อุุปทาน (สามารถเข้้าถึึงวััตถุดิุ บิ
ของบริิษัทั เองได้้โดยตรง เช่่น ไม้้ เยื่่อ� ไม้้ และเศษกระดาษรีีไซเคิิล)
และโครงสร้้างต้้นทุุนภายในองค์์กร (ในรููปแบบของราคาที่่�สามารถ
แข่่งขัันได้้ระหว่่างหน่่วยธุุรกิจิ ) เพื่่อ� รัักษาตำำ�แหน่่งผู้้�จััดหาโซลููชััน
ด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กระดาษอัันดัับ 1 ของภููมิิภาคต่่อไป บริิษัทั ยัังเป็็น
ผู้้�ประกอบการเพีียงรายเดีียวที่่�ดำำ�เนิินกิิจการทั้้�งใน 4 ประเทศ
ได้้แก่่ ประเทศไทย ประเทศอิินโดนีีเซีีย ประเทศเวีียดนาม และ
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ ในขณะที่่�ผู้้�เล่่นส่่วนใหญ่่ประกอบธุุรกิิจใน
ประเทศเดีียวเท่่านั้้�น

การจำำ�หน่่ายและช่่องทางการจำำ�หน่่าย

เนื่่�องด้้วยสถานะที่่�มีีความแตกต่่างในตลาด บริิษััทจึึงสามารถ
จำำ�หน่่ายกระดาษในราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้และฟัันฝ่่าสภาวะ
ผัันผวนของต้้นทุุนวััตถุุดิิบในภููมิิภาคนี้้� เทคโนโลยีีการผลิิตและ

โดยปกติิแล้้ว โรงงานของบริิษัทั จะตั้้ง� อยู่่ใ� กล้้กับั โรงงานของลููกค้้า
(โดยทั่่�วไปจะมีีระยะทางน้้อยกว่่า 100 กม.) อาทิิ โรงงาน
ผลิิตกล่่องของบริิษัทั ที่่จั� งั หวััดระยองให้้บริิการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
โรงงานผลิิตบรรจุุภััณฑ์์บริิษััทมีีที่่�ตั้�้งหลายแห่่งเพื่่�อให้้ใกล้้กัับ
โรงงานลููกค้้า เนื่่�องจากความใกล้้ชิิดกัับลููกค้้าเป็็นหนึ่่�งในความ
สำำ�เร็็จของบริิษััท ด้้วยกลยุุทธ์์ที่่�สามารถช่่วยลููกค้้าในเรื่�่อง
ดัังต่่อไปนี้้� (1) การจััดหาและส่่งสิินค้้าอย่่างรวดเร็็วและสม่ำำ�� เสมอ
(2) ต้้นทุุนและระยะเวลาการขนส่่งที่่ล� ดลงจากโรงงานของบริิษัทั
ไปยัังสถานที่่�จััดส่่ง และ (3) การสื่่�อสารและการเข้้าถึึงบริิการ
ของบริิษัทั ได้้อย่่างรวดเร็็ว

045

046

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์และเครื่อ�่ งใช้้ไฟฟ้้า เนื่่อ� งจากผู้้�ผลิิตผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และเครื่�่องใช้้ไฟฟ้้าหลายรายตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณ
โครงการอีีสต์์เทิิร์น์ ซีีบอร์์ด นอกจากนี้้� ข้้อได้้เปรีียบในการมีีโรงงาน
ผลิิตอยู่่ใ� กล้้กับั ลููกค้้าคืือ ส่่งเสริิมให้้บริิษัทั สามารถนำำ�เสนอบริิการ
เพื่่อ� ช่่วยให้้กระบวนการผลิิตของลููกค้้ามีปี ระสิิทธิิภาพสููงสุุด เช่่น
ระบบการจััดส่่งแบบ Just in Time และการบริิหารสิินค้้าคงคลััง
ให้้ลููกค้้า หรืือ Vendor Managed Inventory (VMI) ฯลฯ
ในปััจจุุบััน ลููกค้้าที่่�เป็็นบรรษััทข้้ามชาติิส่่วนใหญ่่ มีีระบบการ
บริิหารการจััดซื้้�อในลัักษณะคล้้ายกััน กล่่าวคืือ ใช้้ระบบจััดซื้้�อ
แบบศููนย์์รวม (Central Procurement) โดยมีีหน่่วยงาน
จััดซื้้�อเดีียวที่่�ดููแลการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์และวััตถุุดิิบทั้้�งหมดให้้กัับ
ทุุกบริิษััทในกลุ่่�มที่่�กระจายอยู่่�ทุุกภููมิิภาค ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงได้้
มีีการจััดตั้้�งหน่่วยงานเพื่่�อดููแลลููกค้้าบรรษััทข้้ามชาติิกลุ่่�มนี้้�
โดยเฉพาะ ซึ่่ง� หน่่วยงานนี้้�จะทำำ�หน้้าที่่ติ� ดิ ต่่อประสานงานกัับลููกค้้า
เพื่่�อรัับความต้้องการของลููกค้้ามาพััฒนาต่่อ และนำำ�เสนอ
บรรจุุภััณฑ์์และการให้้บริิการด้้านบรรจุุภััณฑ์์อย่่างครบวงจร
เพื่่� อ ตอบโจทย์์ ค วามต้้ อ งการของลููกค้้ ารายนั้้� น ๆ อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด อีีกทั้้�ง บริิษัทั มีีโรงงานที่่�กระจายอยู่่ทั่่� ว� ภููมิิภาค
ทั้้�งในประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม และประเทศอิินโดนีีเซีีย
จึึงทำำ�ให้้สามารถให้้บริิการแก่่ลููกค้้าบรรษััทข้้ามชาติิที่่�ตั้้�งอยู่่�ตาม
ภููมิิภาคต่่าง ๆ ได้้อย่่างรวดเร็็ว นอกจากนี้้� หน่่วยงานดัังกล่่าว
ยัังได้้มีีการพััฒนาลููกค้้าใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยอาศััยความรู้้�
และประสบการณ์์การให้้บริิการจากฐานลููกค้้าในประเทศไทย
เป็็นแนวทางในการให้้บริิการลููกค้้าอย่่างมีีมาตรฐาน

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์
บริิษััทจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์กระดาษบรรจุุภััณฑ์์ให้้แก่่โรงงานผลิิต
กล่่องในประเทศไทยผ่่านช่่องทางขายตรงแต่่เพีียงอย่่างเดีียว
ในส่่วนของการส่่งออกนั้้�น บริิษััทจำำ�หน่่ายกระดาษบรรจุุภััณฑ์์
ส่่งออกประมาณร้้อยละ 45 (คำำ�นวณจากปริิมาณการขาย) ผ่่าน
ช่่องทางขายตรง ส่่วนอีีกประมาณร้้อยละ 55 ผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่าย
สิินค้้า เนื่่อ� งจากกระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จัดั เป็็นสิินค้้าโภคภััณฑ์์ประเภท
การตลาดธุุรกิิจ (B2B) นโยบายด้้านการตลาดสำำ�หรัับกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์ของบริิษััทจึึงประกอบไปด้้วยการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์
ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพสม่ำำ��เสมอ การจััดส่่งที่่�ตรงต่่อเวลาและการให้้ส่่วนลด
โดยพิิจารณายอดขาย โครงการพิิเศษ หรืือลููกค้้ารายใหม่่

บรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากวััสดุสุ มรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์
(PPP)
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายหลัักสำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว
และแบบคงรููปของบริิษััทคืือ การขายโดยตรงให้้กัับลููกค้้า
ในประเทศไทยและประเทศเวีียดนาม ซึ่่�งคิิดเป็็นประมาณ
ร้้อยละ 96 ของยอดขาย PPP ทั้้�งหมด (คำำ�นวณจากปริิมาณ
การขาย) ส่่วนการขายผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้า และผู้้�ค้้าหลััก ๆ

คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 4 ของยอดขาย PPP (คำำ�นวณจากปริิมาณ
การขาย) ซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่เป็็นการส่่งออก

บรรจุุภััณฑ์์อาหาร
บริิษััทจำำ�หน่่ายภาชนะบรรจุุอาหารภายใต้้แบรนด์์ Fest ใน
ประเทศไทยเป็็นส่่วนใหญ่่ โดยจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าแบบ
ขายส่่ง เช่่น ลููกค้้าที่่เ� ป็็นผู้้�ประกอบการร้้านค้้าปลีีกในรููปการขายส่่ง
(cash and carry) และร้้านค้้าปลีีกและร้้านค้้าส่่งอื่่น� ๆ คิิดเป็็น
ประมาณร้้อยละ 98 ของยอดขายผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าว (คำำ�นวณ
จากปริิมาณการขาย) สำำ�หรัับการขายภาชนะบรรจุุอาหารภายใต้้
แบรนด์์ในต่่างประเทศเป็็นการดำำ�เนิินการผ่่านทางตััวแทนจำำ�หน่่าย
สิินค้้า คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 2 ของยอดขายภาชนะบรรจุุอาหาร
(คำำ�นวณจากปริิมาณการขาย)
สำำ�หรัับภาชนะบรรจุุอาหารที่่� IPSB เป็็นผู้้�ผลิิตนั้้�น ในปััจจุุบััน
บริิษััทมีีความสััมพัันธ์์อัันแน่่นแฟ้้นและขายตรงให้้กัับเครืือข่่าย
ร้้านอาหารและบริิษัทั ฟาสต์์ฟูดู ขนาดใหญ่่ โดยการเข้้าร่่วมประกวด
ราคาเพื่่อ� ให้้ได้้ลููกค้้าระดัับภููมิิภาคที่่�เป็็นร้้านอาหารและเครืือข่่าย
บริิษััทฟาสต์์ฟู้้�ดชั้้�นนำำ�
นอกจากนี้้� กระดาษสััมผััสอาหารประมาณร้้อยละ 30 (คำำ�นวณ
จากปริิมาณการขาย) จะถููกส่่งออกผ่่านทางตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้า
แต่่โดยส่่วนใหญ่่แล้้วบริิษััทจะใช้้กระดาษสััมผััสอาหารที่่�บริิษััท
ผลิิต มาใช้้สำำ�หรัับการผลิิตภาชนะบรรจุุอาหารของบริิษััท

ผลิิตภััณฑ์์เยื่่�อและกระดาษ
สำำ�หรัับสายธุุรกิจิ กระดาษพิิมพ์์เขีียน (1) บริิษัทั จำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์
กระดาษกราฟิิก ผ่่านการขายโดยตรงไปยัังโรงพิิมพ์์ คิิดเป็็นประมาณ
ร้้อยละ 38 ของยอดขาย (คำำ�นวณจากปริิมาณการขาย) และผ่่าน
ตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้า คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 56 ของยอดขาย
(คำำ�นวณจากปริิมาณการขาย) เพื่่อ� การส่่งออกไปยัังตลาดต่่างประเทศ
(2) บริิษััทจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์กระดาษถ่่ายเอกสารผ่่านการขาย
โดยตรง คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 63 ของยอดขาย (คำำ�นวณจาก
ปริิมาณการขาย) และผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้า คิิดเป็็นประมาณ
ร้้อยละ 37 ของยอดขาย (คำำ�นวณจากปริิมาณการขาย) เพื่่อ� การ
ส่่งออกไปยัังตลาดต่่างประเทศ แต่่สำำ�หรัับเยื่่อ� กระดาษ ช่่องทาง
การขายจะแตกต่่างกัันไปตามประเภทของผลิิตภััณฑ์์ บริิษััท
จำำ�หน่่ายเยื่่อ� กระดาษฟอกขาวผ่่านการขายโดยตรงให้้กับั คู่่สั� ญ
ั ญา
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องและลููกค้้าที่่ดำ� �ำ เนิินกิิจการโรงงานผลิิตทิชิ ชูู และบริิษัทั
ขายเยื่่�อกระดาษไม่่ฟอกขาวผ่่านทางการขายโดยตรง คิิดเป็็น
ประมาณร้้อยละ 85 ของยอดขาย (คำำ�นวณจากปริิมาณการขาย)
และผ่่านตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้า คิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 15 ของ
ยอดขาย (คำำ�นวณจากปริิมาณการขาย) นอกจากนั้้�น บริิษััท
จำำ�หน่่ายเยื่่อ� ฟอกขาวกึ่่ง� เคมีีให้้แก่่บริิษัทั ภายในกลุ่่ม�
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กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ กระดาษบรรจุุภััณฑ์์
จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์
บริิษััทได้้พััฒนาความสััมพัันธ์์อย่่างยาวนานกัับลููกค้้าชั้้�นนำำ�ผู้้�ใช้้
บรรจุุภััณฑ์์และเจ้้าของแบรนด์์หลายรายในภููมิิภาอาเซีียนและ
ในภููมิิภาคอื่่�น ๆ โดยบริิษััทได้้จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าในด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์มามากกว่่า 4,000 ราย
รวมถึึงจำำ�หน่่ายให้้บริิษััทชั้้�นนำำ� (Blue Chip) บรรษััทข้้ามชาติิ
และผู้้�ค้้าปลีีกในภููมิิภาคอาเซีียน กลุ่่�มลููกค้้าของบริิษััทเป็็นการ
ผสมผสานที่่�หลากหลายระหว่่างบริิษััทที่่�มีีชื่�่อเสีียงเป็็นที่่�ยอมรัับ
ระดัับโลก ระดัับภููมิิภาค รวมถึึงบริิษััทชั้้�นนำำ�ในแต่่ละประเทศ
โดยเฉพาะในกลุ่่ม� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์อุปุ โภคบริิโภค อาหารและเครื่่อ� งดื่่ม�
อาหารแช่่แข็็ง อาหารกระป๋๋อง อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ อีีคอมเมิิร์ซ์
และการขนส่่ง ตามปกติิแล้้วฐานลููกค้้ าสำำ� คัั ญ ของบริิ ษัั ท
เป็็ น บรรษัั ท ข้้ า มชาติิ ซึ่่� ง ลููกค้้ า กลุ่่� ม นี้้� มีี ค วามต้้ อ งการและ
ข้้อกำำ�หนดที่่�เปลี่่ย� นแปลงได้้ตลอดเวลา โดยลููกค้้ากลุ่่ม� นี้้�ต้อ้ งการ
ผู้้�ให้้บริิการด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ใ� ห้้บริิการแบบครบวงจร รวมทั้้�งต้้อง
มีีฐานการดำำ�เนิินกิิจการและประสิิทธิิภาพในการประกอบธุุรกิิจ
ในระดัับโลกหรืือระดัับภููมิิภาค เพื่่�อให้้ลููกค้้าเหล่่านี้้�สามารถ
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ด้้านบรรจุุภััณฑ์์ ดัังนั้้�น ด้้วยรููปแบบธุุรกิิจ
แบบครบวงจร บริิษัทั จึึงสามารถปรัับให้้เข้้ากับั ความต้้องการของ
ลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายมีีมากขึ้้�น
รวมถึึงเพิ่่�มโอกาสในการเสนอขายสิินค้้าและบริิการที่่�เกี่่ย� วข้้อง
บริิษััทประเมิินว่่า ประมาณร้้อยละ 70 ของรายได้้จากการขาย
จากสายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรของบริิษััท สำำ�หรัับ
ปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 (ไม่่รวมรายได้้จากการส่่งออก)
เกิิดจากการขายไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อมให้้กับั ลููกค้้าขั้้น� สุุดท้้าย
(End-customers) ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ในอุุตสาหกรรมอุุปโภคบริิโภค
(รวมถึึง FMCG อาหารและเครื่่�องดื่่�ม และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า)
สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่อ� และกระดาษ บริิษััทมีีกลุ่่�ม
ลููกค้้าที่่�หลากหลาย ทั้้�งบริิษััทในประเทศขนาดใหญ่่และบรรษััท
ข้้ามชาติิที่่�ดำำ�เนิินกิิจการเกี่่�ยวกัับอาหาร เครื่่�องดื่่�ม ผลิิตภััณฑ์์
อุุปโภคบริิโภค อาหารแช่่แข็็ง เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า อาหารกระป๋๋อง
และอุุตสาหกรรมพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
สำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์ บริิษััท
มีีกลุ่่�มลููกค้้าที่่�หลากหลาย ทั้้�งบริิษััทในประเทศขนาดใหญ่่และ
บรรษััทข้้ามชาติิที่่ดำ� ำ�เนิินกิิจการเกี่่ย� วกัับอาหาร ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สุขุ ภาพ
เครื่่�องสำำ�อาง ผลิิตภััณฑ์์ยา เคมีีภััณฑ์์ และผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับ
อุุตสาหกรรม ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ PPP ส่่วนใหญ่่จะนำำ�ไปใช้้สำำ�หรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์
อาหาร และผลิิตภััณฑ์์อุุปโภคบริิโภค

ลููกค้้าผลิิตภััณฑ์์กระดาษบรรจุุภััณฑ์์และกระดาษประเภทอื่่�น ๆ
โดยส่่วนใหญ่่จะเป็็นโรงงานผลิิตบรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููกและ
โรงงานผลิิตแผ่่นยิิปซััม

บรรจุุภััณฑ์์อาหาร
โดยทั่่�วไปลููกค้้าที่่�ใช้้ภาชนะบรรจุุอาหารภายใต้้แบรนด์์ Fest
มัักเป็็นบุุคคลทั่่�วไปที่่�ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับบริิการด้้านอาหาร
ภายใต้้แบรนด์์ Fest จากร้้านค้้าปลีีก ผู้้�ค้้าปลีีกอาหารรายย่่อย
และผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารเครื่่� อ งดื่่� ม ที่่� ซื้้� อ บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ข องบริิ ษัั ท ใน
ปริิมาณมาก รวมถึึงร้้านอาหารที่่�ซื้้�อบรรจุุภััณฑ์์ของบริิษััท
เพื่่�อการจััดส่่งและการซื้้�อกลัับบ้้าน
ในส่่วนที่่�เกี่่ย� วกัับ IPSB ลููกค้้าของบริิษัทั ส่่วนใหญ่่เป็็นกลุ่่ม� บริิษัทั
ฟาสต์์ฟู้้�ดที่่�มีชื่ี อ่� เสีียงทั้้�งในและนอกประเทศมาเลเซีีย นอกจากนี้้�
IPSB ยัังส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับลููกค้้ากลุ่่�มบริิษััทฟาสต์์ฟู้้�ด
ในประเทศญี่่�ปุ่่�นและประเทศเกาหลีีใต้้
ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นกระดาษสััมผััสอาหาร ลููกค้้า
ในกลุ่่�มนี้้�คืือบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินกิิจการแปรรููป กระดาษเป็็นภาชนะ
บรรจุุอาหาร

ผลิิตภััณฑ์์เยื่่�อและกระดาษ
ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์กระดาษสำำ�หรัับการพิิมพ์์เขีียนของ
บริิษัทั ได้้แก่่ โรงพิิมพ์์ในประเทศไทย และตััวแทนจำำ�หน่่ายสิินค้้า
สำำ�หรัับเยื่่�อกระดาษ เนื่่�องจากบริิษััทใช้้เยื่่�อกระดาษในการผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้แบรนด์์ Fest และผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับการพิิมพ์์
และการเขีียน โดยบริิษััทขายเยื่่�อกระดาษบริิสุุทธิ์์�ส่่วนใหญ่่
ให้้กัับบริิษััทย่่อยของบริิษััท

นโยบายการวิิจััยและการพััฒนา
การวิิจััยและพััฒนาเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการส่่งมอบโซลููชัันด้้าน
บรรจุุภััณฑ์์ชั้้�นนำำ�แบบครบวงจรให้้กัับลููกค้้า ซึ่่�งเป็็นไปตาม
อุุดมการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทคืือ “มุ่่�งมั่่�นสร้้างสรรค์์
เพื่่อ� สิ่่ง� ที่่�ดีกี ว่่า” (Passion for Better) โดยการสร้้างสรรค์์ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์
บริิการและเทคโนโลยีีที่่เ� ป็็นโซลููชัันของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์รููปแบบต่่าง ๆ
เพื่่�อส่่งเสริิมยกระดัับแบรนด์์ของลููกค้้า พััฒนาประสิิทธิิภาพ
ห่่วงโซ่่อุุปทานตลอดสาย โดยสอดคล้้องกัับหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy) เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า การวิิจััย
และพััฒนาของบริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้นที่่�จะปรัับปรุุงสายผลิิตภััณฑ์์ของ
บริิษััท และขั้้�นตอนต่่าง ๆ ในกระบวนการผลิิตของบริิษััท เพื่่�อ
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ให้้สามารถนำำ�เสนอบริิการโซลููชัันด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง รวมทั้้�งนำำ�เสนอโซลููชัันที่่�ครอบคลุุมความต้้องการที่่�
เฉพาะเจาะจงและสร้้างความแตกต่่างให้้กับั สิินค้้าของลููกค้้าจากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของผู้้�อื่น่� ปีี 2563 บริิษัทั ลงทุุนในการวิิจัยพั
ั ฒ
ั นา 529 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 0.6 ของรายได้้รวม ทั้้�งนี้้� ฝ่่ายวิิจััยและพััฒนาได้้กำำ�หนดการสร้้างองค์์ความรู้้�สำำ�คััญในการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
(Technology Platform) ออกเป็็น 12 ประเภท ดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วิิทยาศาสตร์์ทางพืืชและศาสตร์์การเพาะปลููก
เทคโนโลยีีการผลิิตและฟอกเยื่่�อ
วิิทยาศาสตร์์และวิิศวกรรมเส้้นใย
เทคโนโลยีีสารเติิมแต่่ง - แป้้ง ฟิิลเลอร์์ และสารยึึดติิด
เทคโนโลยีีการผลิิตกระดาษ
เทคโนโลยีีหมึึกและการพิิมพ์์
เทคโนโลยีีการทำำ�ลููกฟููกและกล่่อง
วิิทยาศาสตร์์พอลิิเมอร์์
เทคโนโลยีีการเคลืือบและปรัับปรุุงพื้้�นผิิว
เทคโนโลยีีการตรวจวััด พััฒนาวิิธีที ดสอบและการวิิเคราะห์์
โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของวััสดุุ และปรากฏการณ์์ต่่าง ๆ
11. เทคโนโลยีีรีีไซเคิิลและการกำำ�จััดหมึึก
12. พลัังงานทางเลืือกและเทคโนโลยีีเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
โรงงานผลิิตและกำำ�ลัังการผลิิต
บริิษััทมีีโรงงานผลิิตรวม 42 แห่่ง ตั้้�งอยู่่�ในประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม ประเทศอิินโดนีีเซีีย ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ และประเทศ
มาเลเซีีย
ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้งโรงงาน
บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
1. TCG
ปทุุมธานีี/ประเทศไทย
2. TCG
สระบุุรี/ี ประเทศไทย
3. TCG
กำำ�แพงเพชร/ประเทศไทย
4. TCG
สมุุทรปราการ/ประเทศไทย
5. TCG
ราชบุุรี/ี ประเทศไทย
6. TCG
สงขลา/ประเทศไทย
7. TCG
ชลบุุรีี/ประเทศไทย
8. TCG
ปราจีีนบุุรีี/ประเทศไทย
9. TCG
ปทุุมธานีี/ประเทศไทย
10. TCK
ขอนแก่่น/ประเทศไทย
11. TCRY
ระยอง/ประเทศไทย
12. TWN
สมุุทรปราการ/ประเทศไทย
13. ORIENT
สมุุทรสาคร/ประเทศไทย
14. DYNA
สมุุทรสาคร/ประเทศไทย
15. D-IN
นครปฐม/ประเทศไทย

กำ�ลังการผลิต
จำ�นวน
หน่วย
80,000
45,000
32,000
92,000
82,000
34,000
66,000
28,000
55,000
55,000
72,000
61,000
77,000
44,000
14,900

ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้งโรงงาน
16. PPC
สมุุทรสาคร/ประเทศไทย
17. NAI
Ho Chi Minh/ประเทศเวีียดนาม
18. APV
Binh Duong/ประเทศเวีียดนาม
19. PV
Binh Duong/ประเทศเวีียดนาม
20. APPH
Hanoi/ประเทศเวีียดนาม
21. SOVI
Dong Nai/ประเทศเวีียดนาม
22. SOVI
Binh Duong/ประเทศเวีียดนาม
23. PTPM
Tangerang/ประเทศอิินโดนีีเซีีย
Tangerang/ประเทศอิินโดนีีเซีีย
24. INDORIS
25. INDOCORR Bekasi/ประเทศอิินโดนีีเซีีย
รวมกำำ�ลัังการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
กระดาษบรรจุภัณฑ์
1. SKIC
กาญจนบุุรีี/ประเทศไทย
2. SKIC
ราชบุุรีี/ประเทศไทย
3. TCP
กาญจนบุุรีี/ประเทศไทย
ปราจีีนบุุรีี/ประเทศไทย
4. TCP
5. UPPC
Bulacan/ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
6. Fajar
Bekasi/ประเทศอิินโดนีีเซีีย
7. VKPC
Binh Duong/ประเทศเวีียดนาม
รวมกำำ�ลัังการผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว
1. PREPACK
สมุุทรสาคร/ประเทศไทย
2. PREPACK
สมุุทรสาคร/ประเทศไทย
3. PREPACK
ระยอง/ประเทศไทย
4. BATICO
Long An/ประเทศเวีียดนาม
รวมกำำ�ลัังการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว
บรรจุภัณฑ์แบบคงรูป
1. CONIMEX
สมุุทรปราการ/ประเทศไทย
2. Visy
ระยอง/ประเทศไทย
รวมกำำ�ลังั การผลิิตบรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป
บรรจุภัณฑ์อาหาร
1. PPPC
ขอนแก่่น/ประเทศไทย
2. TPC
ราชบุุรีี/ประเทศไทย
3. IPSB
Selangor/ประเทศมาเลเซีีย
รวมกำำ�ลัังการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อาหาร

กำ�ลังการผลิต
จำ�นวน
หน่วย
5,000
ตัันต่่อปีี
53,500
ตัันต่่อปีี
70,000
ตัันต่่อปีี
2,000
ตัันต่่อปีี
38,000
ตัันต่่อปีี
50,000
ตัันต่่อปีี
50,000
ตัันต่่อปีี
37,000
ตัันต่่อปีี
6,000
ตัันต่่อปีี
32,000
ตัันต่่อปีี
1,181,400
ตัันต่่อปีี
818,000
715,000
120,000
180,000
230,000
1,400,000
500,000
3,963,000
223
138
31
509
901

ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ล้้านตารางเมตร
ล้้านตารางเมตร
ล้้านตารางเมตร
ล้้านตารางเมตร
ล้้านตารางเมตร

10,000
15,100
25,100

ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี

3,500
2,650
15,800
21,950

ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
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ชื่อบริษัท
สถานที่ตั้งโรงงาน
กระดาษพิมพ์เขียน
1. PPPC
ขอนแก่่น/ประเทศไทย
2. TPC
ราชบุุรีี/ประเทศไทย
รวมกำำ�ลัังการผลิิตกระดาษพิิมพ์์เขีียน
เยื่อ (Pulp)
1. PPPC
ขอนแก่่น/ประเทศไทย
2. TPC
กาญจนบุุรีี/ประเทศไทย
3. TPC
ราชบุุรีี/ประเทศไทย
รวมกำำ�ลังั การผลิิตเยื่่�อ

วัตถุดิบ
บริิษััทได้้จััดหาวััตถุุดิิบจากผู้้�ขายสิินค้้าหลายรายเพื่่�อเพิ่่�มความ
มั่่น� คงในการจััดหาแหล่่งวััตถุดิุ บิ และมีีต้น้ ทุุนที่่�สามารถแข่่งขัันได้้
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังจััดหาวััตถุุดิบิ นำำ�เข้้าบางชนิิดส่่วนหนึ่่�ง เช่่น
เศษกระดาษรีีไซเคิิล และถ่่านหิิน ผ่่าน SCG International
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ทำำ�หน้้าที่่�จััดหาวััตถุุดิิบบางส่่วนให้้กัับกลุ่่�ม SCC
และทำำ�ธุุรกิจซื้้
ิ อ� มาขายไปสำำ�หรัับสิินค้้าโภคภััณฑ์์ในปริิมาณมาก
ดัังนั้้�น จึึงสามารถจััดหาวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพในราคาที่่�สามารถ
แข่่งขัันได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ ในการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อ
และกระดาษ
วัตถุดิบที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและ
กระดาษคือ เศษกระดาษรีไซเคิล (ซึ่งจะถูกแปรรูปไปเป็นเยื่อรีไซเคิล
และต่อมาเป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์ลูกฟูก) แป้ง และเยื่อบริสุทธิ์

Recovered Paper (RCP)
RCP เป็็นแหล่่งที่่�มาหลัักของเยื่่อ� รีีไซเคิิลที่่�ใช้้ในการผลิิตกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์ของบริิษััท RCP (ซึ่่�งโดยส่่วนมากจะประกอบด้้วย
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููกที่่�ใช้้งานแล้้ว) จะถููกจััดเก็็บ จััดเรีียง และ
อััดเป็็นก้้อน แล้้วส่่งไปยัังโรงงานกระดาษ ในปีี 2563 บริิษััท
รีีไซเคิิล RCP ประมาณ 4 ล้้านตััน ซึ่่�งเท่่ากัับประมาณร้้อยละ 95
ของเยื่่�อที่่�ต้้องการใช้้ในการผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์
ในปีี 2563 บริิษััทรัับ RCP มาจากศููนย์์จััดการวััสดุุรีีไซเคิิล
แห่่งต่่าง ๆ ของบริิษััท และแหล่่งในภููมิิภาคอาเซีียน ประมาณ
ร้้อยละ 53 ในขณะที่่� RCP ส่่วนที่่�เหลืือที่่�ต้้องการใช้้มาจาก
การนำำ�เข้้าจากแหล่่งที่่�มีีคุุณภาพในสหภาพยุุโรป สหรััฐอเมริิกา
และประเทศญี่่�ปุ่่�น

กำ�ลังการผลิต
จำ�นวน
หน่วย
200,000
290,900
490,900

ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี

257,000
180,100
118,900
556,000

ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี
ตัันต่่อปีี

ทั้้�งนี้้� บริิษัทั มีีศููนย์์จัดั การวััสดุุรีไี ซเคิิลทั่่�วภููมิิภาคอาเซีียน จำำ�นวน
รวม 68 แห่่ง มีีศููนย์์จััดการวััสดุุรีีไซเคิิลในประเทศไทย 22 แห่่ง
ประเทศเวีียดนาม 22 แห่่ง และประเทศฟิิลิิปปิินส์์ 24 แห่่ง
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้จััดหาเศษกระดาษรีีไซเคิิลโดยตรงจาก
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ตััวอย่่างเช่่น ในประเทศไทย บริิษััทเข้้าเป็็น
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจกัับเครืือข่่ายห้้างค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ บริิษััท
ได้้รัับอนุุญาตให้้ติิดตั้้�งเครื่่�องจัักรอััดกระดาษที่่�ศููนย์์กระจาย
สิินค้้า ซึ่่ง� มีีบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟููกใช้้แล้้วจำำ�นวนมาก นอกจากนี้้�
ยัั งได้้ เ ก็็ บเศษกระดาษรีี ไซเคิิ ลจากโรงงานผลิิ ตบรรจุุ ภััณฑ์์
กล่่องลููกฟููกทั้้�งของบริิษััทเองและบุุคคลภายนอก ซึ่่�งเกิิดจาก
การตััดแต่่งบรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููกบริิษััท รวมถึึงบริิษััทยััง
พยายามที่่�จะอำำ�นวยความสะดวกในการเก็็บเศษกระดาษรีีไซเคิิล
ผ่่านแอปพลิิ เ คชัั น บนโทรศัั พ ท์์ มืื อถืื อ ที่่� พัั ฒ นาโดยบริิ ษัั ท
(Paper-X) การใช้้ แ อปพลิิ เ คชัั น Paper-X ช่่วยให้้ ผู้้�ค้้ า
เศษกระดาษรีีไซเคิิลได้้รัับเงิินสดโดยไม่่ต้้องผ่่านคนกลาง อีีกทั้้�ง
ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ค้้าเศษกระดาษรีีไซเคิิล ซึ่่�ง
สามารถนำำ�มาวิิเคราะห์์และออกแบบโครงการเพื่่�อจููงใจให้้มีี
การรีีไซเคิิลมากขึ้้�น
ถึึงแม้้เศษกระดาษรีีไซเคิิลจะเป็็นสิินค้้าโภคภััณฑ์์ที่่�มีีการซื้้�อขาย
ทั่่�วโลก แต่่บริิษััทเชื่่�อว่่าการที่่�บริิษััทสามารถควบคุุมปริิมาณ
เศษกระดาษส่่วนใหญ่่ที่่�บริิษััทต้้องการใช้้โดยตรง ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�
สำำ�คััญมากในการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ด้้วยขนาดของธุุรกิจิ และ
ประสบการณ์์หลายปีีในการดำำ�เนิินงานศููนย์์จััดการวััสดุุรีีไซเคิิล
บริิษััทได้้สร้้างเครืือข่่ายท้้องถิ่่�นที่่�แข็็งแรงในหลาย ๆ พื้้�นที่่� และ
สร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีอัันยาวนานกัับผู้้�ค้้าเศษกระดาษรีีไซเคิิล
ซึ่่� ง จะช่่วยให้้ บ ริิ ษัั ท มีี แ หล่่งวัั ตถุุ ดิิ บ ที่่� มั่่� น คงและต้้ น ทุุ น ที่่� มีี
เสถีียรภาพ ซึ่่�งข้้อได้้เปรีียบนี้้�จะช่่วยบริิษััทบรรเทาผลกระทบ
จากความเสี่่ย� งที่่�อาจเกิิดจากความผัันผวนของราคาเศษกระดาษ
รีีไซเคิิลในตลาดโลก และการเกิิดสภาวะขาดตลาดของเศษ
กระดาษรีีไซเคิิลซึ่่�งเกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยปััจจััยภายนอกหลายอย่่าง
เช่่น การออกกฎระเบีียบของรััฐบาล เป็็นต้้น
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แป้้ง

ฟิิล์์มพอลิิเมอร์์

แป้้งใช้้เพื่่�อเพิ่่�มความแข็็งแกร่่งให้้กัับกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ ซึ่่�ง
โดยส่่วนมากจััดหาจากภายในประเทศที่่�บริิษััทประกอบธุุรกิิจ
แป้้งถููกใช้้เพื่่อ� เพิ่่�มความแข็็งแรงให้้กับั กระดาษ โดยใช้้ใน 3 ขั้้น� ตอน
ของการผลิิต ได้้แก่่ ขั้้�นตอนการขึ้้�นรููปเป็็นแผ่่นกระดาษ ช่่วยให้้
เยื่่� อกระดาษจัั บตัั วกััน และใช้้เคลืือบผิิวหน้้ากระดาษเพิ่่�ม
ความแข็็ งแรงและความเรีียบเนีียนเพื่่�อเพิ่่�มคุุณสมบััติิด้้าน
การพิิมพ์์ที่่ดี� ี นอกจากนี้้�ยังั ใช้้ผสมเป็็นกาวเพื่่อ� เพิ่่�มความแข็็งแกร่่ง
ให้้กัับกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ บริิษััทใช้้แป้้งในกระบวนการผลิิต
ประมาณ 100,000 ตัันต่่อปีี โดยจััดหาแป้้งมัันสำำ�ปะหลัังจาก
ผู้้�ผลิิตในประเทศ

ต้้นทุุนฟิิล์ม์ พอลิิเมอร์์คิดิ เป็็นประมาณร้้อยละ 25 ของต้้นทุุนแปรผััน
ทั้้�งหมดที่่�บริิษััทใช้้ในผลิิตภััณฑ์์ PPP บริิษััทผลิิตฟิิล์์ม LLDPE
บางส่่วนเอง และจััดหาฟิิล์ม์ พอลิิเมอร์์ส่่วนที่่�เหลืือจากผู้้�ขายสิินค้้า
และวััตถุุดิิบที่่�มีีชื่่�อเสีียงในภููมิิภาคและในระดัับนานาชาติิ

เยื่่�อบริิสุุทธิ์์�
เยื่่อ� บริิสุทุ ธิ์์ถูู� กเติิมเข้้าไปในการผลิิตกระดาษเพื่่อ� ทำำ�ให้้ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์
จากกระดาษบรรจุุภััณฑ์์มีีความแข็็งแรงมากขึ้้�น เยื่่�อบริิสุุทธิ์์�
(Virgin Pulp) ที่่�บริิษััทใช้้ทั้้�งหมดทำำ�มาจากไม้้สัับที่่�มาจาก
สวนไม้้ยููคาลิิปตััสของบริิษััท หรืือของเครืือข่่ายเกษตรกรที่่�เป็็น
บุุคคลภายนอก หรืือนำำ�เข้้า

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ (PPP)
วััตถุุดิิบที่่�สำำ�คััญที่่�สุดุ สำำ�หรัับ PPP คืือ พอลิิเมอร์์ เรซิิน และฟิิล์ม์
พอลิิเมอร์์ บริิษััทจััดหาวััตถุุดิิบเหล่่านี้้�จากประเทศไทยและ
ประเทศเพื่่อ� นบ้้าน เช่่น ประเทศมาเลเซีีย ประเทศสิิงคโปร์์ ประเทศ
เวีียดนาม และประเทศอิินโดนีีเซีีย และจากประเทศอื่่�น ๆ เช่่น
ประเทศเกาหลีีใต้้ ประเทศญี่่�ปุ่่�น ประเทศจีีน ประเทศไต้้หวััน
ประเทศกาตาร์์ และสหรััฐอเมริิกา

พอลิิเมอร์์ เรซิิน
พอลิิเมอร์์ เรซิินเป็็นส่่วนประกอบสำำ�คััญในผลิิตภััณฑ์์ PPP ของ
บริิษััท โดยต้้นทุุนพอลิิเมอร์์ เรซิินคิิดเป็็นสััดส่่วนประมาณ
ร้้อยละ 33 ของต้้นทุุนแปรผัันทั้้�งหมดที่่�บริิษััทใช้้ในผลิิตภััณฑ์์
PPP บริิษััทจััดหาเรซิิน เช่่น พอลิิเอทิิลีีนความหนาแน่่นต่ำำ��
เชิิงเส้้น (LLDPE) พอลิิเอทิิลีนี ความหนาแน่่นต่ำำ�� (LDPE) พอลิิเอทิิลีนี
ความหนาแน่่นสููง (HDPE) พอลิิโพรพิิลีนี (PP) และพอลิิเอทิิลีีน
เทเรฟทาเลต (PET) จากผู้้�ขายสิินค้้าและวััตถุุดิิบที่่�มีีชื่่�อเสีียง
ในภููมิิภาคและในระดัับนานาชาติิ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ซื้้อ� เรซิินจากผู้้�ผลิิต
ที่่�หลากหลาย เนื่่�องจากบริิษััทต้้องการเรซิินที่่�มีีคุุณสมบััติิและ
ลัักษณะที่่�แตกต่่างกััน นอกจากนี้้� บริิษััทยัังใช้้เรซิินรีีไซเคิิล
หากลููกค้้าแจ้้งความประสงค์์ รวมทั้้�งลููกค้้าบรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบคงรููป
บางรายได้้ขอให้้บริิษััทผสมเรซิินรีีไซเคิิลในการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
ให้้แก่่ลููกค้้าอีกี ด้้วย

วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
วััตถุุดิิบที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ในสายธุุรกิิจเยื่่�อ
และกระดาษคืือ ไม้้สัับ (ซึ่่�งในภายหลัังจะถููกแปรรููปไปเป็็นเยื่่�อ)
สารเคมีี แป้้ง และน้ำำ��

ไม้้สัับ (Wood Chips)
บริิษัทั จััดหาไม้้สับั และไม้้ (ซึ่่ง� จะถููกแปรรููปเป็็นไม้้สับั ในภายหลััง
โดยบริิ ษัั ท เอง) ทั้้� ง หมดจากแหล่่งวัั ตถุุ ดิิ บ ในประเทศไทย
การจััดหาไม้้สับั เริ่่ม� ต้้นจากสวนไม้้ของบริิษัทั และการรัับซื้้อ� ไม้้จาก
เกษตรกรในประเทศไทย บริิษััทย่่อยของบริิษััท ได้้แก่่ SFT เป็็น
บริิษััทที่่�ดำำ�เนิินการพััฒนาและปลููกต้้นยููคาลิิปตััสในหลายพื้้�นที่่�
ในประเทศไทย SFT เป็็นบริิษัทั ปลููกสวนไม้้แห่่งแรกในประเทศไทย
ที่่�สนัับสนุุนกระบวนการผลิิตกระดาษด้้วยพื้้�นที่่�เพาะปลููกที่่�ได้้รับั
การรัับรองโดย Forest Stewardship Council (FSC) ทั้้�งนี้้�
SFT พััฒนาและผลิิตต้้นกล้้าด้้วยการเพาะเลี้้�ยงเนื้้�อเยื่่�อ เพื่่�อ
ให้้การเจริิญเติิบโตของต้้นกล้้ามีีความสม่ำำ��เสมอและสามารถ
ต้้านทานต่่อการกลายพัันธุ์์� ต้้นกล้้าของบริิษััทจึึงให้้ผลผลิิตสููง
ในช่่วงระยะเวลา 4 ปีี บริิษััทได้้จำำ�หน่่ายต้้นอ่่อนและต้้นกล้้า
ไปให้้แก่่เกษตรกรที่่�เป็็นบุุคคลภายนอกทั่่�วประเทศไทย (เกษตรกร
เครืือข่่าย) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ที่่อ� ยู่่ใ� กล้้เคีียงศููนย์์รวบรวมต้้นไม้้
และไม้้ของบริิษััท รวมทั้้�งเสนอบริิการครบวงจรให้้แก่่เกษตรกร
เครืือข่่ายดัังกล่่าว และด้้วยการสนัับสนุุนจากฝ่่ายวิจัิ ยั และพััฒนา
ของบริิษััท จึึงมีีการพััฒนาสายพัันธุ์์�ของไม้้ยููคาลิิปตััสอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ให้้สามารถเติิบโตได้้ในสภาพภููมิิอากาศและสภาพดิิน
ที่่�หลากหลาย
โดยปกติิ บริิษัทั จะจััดหาไม้้สับั หรืือไม้้ที่่ใ� ช้้ในกระบวนการผลิิตจาก
สวนไม้้ของบริิษััท ในจำำ�นวนประมาณร้้อยละ 1 ของอุุปทานไม้้
ทั้้�งหมดของบริิษัทั และจััดหาไม้้จากเกษตรกรเครืือข่่ายประมาณ
ร้้อยละ 39 ซึ่่ง� ตั้้ง� อยู่่ทั่่� ว� ประเทศไทย และส่่วนที่่�เหลืือจากเกษตรกร
ทั่่�วไปที่่�มีีสวนไม้้อยู่่ทั่่� �วประเทศไทย
นอกจากการผลิิตไม้้สับั ของบริิษัทั และการจััดหาไม้้จากเกษตรกร
ที่่�เป็็นบุุคคลภายนอก บริิษัทั ยัังได้้จัดั หาไม้้สับั จากบุุคคลภายนอก
เพื่่�อจะได้้มีีแหล่่งวััตถุุดิิบไม้้ส่่วนเกิินไว้้ รวมทั้้�งบริิษััทจำำ�หน่่าย
ไม้้สัับที่่�มีีขนาดเล็็กให้้กัับโรงงานไฟฟ้้าชีีวมวล และไม้้สัับที่่�มีี
ขนาดอื่่�น ๆ ให้้กัับผู้้�ซื้้�อในประเทศเกาหลีีใต้้และประเทศญี่่�ปุ่่�น
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

สิินทรััพย์์ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีสิินทรััพย์์ถาวรหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ ดัังนี้้�

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สิินทรััพย์์ถาวรหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิจิ ประกอบด้้วยที่่�ดินิ และส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดินิ อาคารและสิ่่ง� ปลููกสร้้าง เครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่�องตกแต่่งติิดตั้้�งและเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน ยานพาหนะและอุุปกรณ์์ งานระหว่่างก่่อสร้้าง และพืืชเพื่่�อการให้้ผลิิตผล สามารถแสดง
ได้้ตามตารางต่่อไปนี้้�
สินทรัพย์
ที่่�ดิินและส่่วนปรัับปรุุงที่่�ดิิน
อาคารและสิ่่�งปลููกสร้้าง
เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
เครื่่อ� งตกแต่่งติิดตั้้ง� และเครื่่อ� ง
ใช้้สำ�ำ นัักงาน
ยานพาหนะและอุุปกรณ์์
งานระหว่่างก่่อสร้้าง(3)
พืืชเพื่่�อการให้้ผลิิตผล
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้(4)
รวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
6,708.3
9,745.3
56,924.7

ลักษณะกรรมสิทธิ์
กรรมสิิทธิ์์�
สิิทธิิครอบครอง (น.ส.3 ก.)
และ HGB Certificate(1)
กรรมสิิทธิ์์�
กรรมสิิทธิ์์�

ภาระผูกพัน
ปลอดภาระผููกพััน
ปลอดภาระผููกพััน
ปลอดภาระผููกพััน
ยกเว้้นเครื่่�องจัักร
และอุุปกรณ์์บางรายการ(2)

365.5

กรรมสิิทธิ์์�

ปลอดภาระผููกพััน

119.7
10,033.3
39.5
3,335.0
87,271.3

กรรมสิิทธิ์์�
กรรมสิิทธิ์์�
กรรมสิิทธิ์์�
สิิทธิิการเช่่า

ปลอดภาระผููกพััน
ปลอดภาระผููกพััน
ปลอดภาระผููกพััน
ปลอดภาระผููกพััน

หมายเหตุุ:
(1) HGB Certificate (Right to Build) เป็็นเอกสารสิิทธิิประเภทหนึ่่�งของประเทศอิินโดนีีเซีีย
(2) เป็็นเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ของบริิษััทย่่อยแห่่งหนึ่่�งที่่�ได้้มาจากการซื้้�อกิิจการในไตรมาสที่่� 4 และมีีการนำำ�ไปใช้้เป็็นหลัักประกัันเงิินกู้้� ซึ่่�งบริิษััทอยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการ
ปลดภาระจำำ�นอง
(3) งานระหว่่างก่่อสร้้างโดยส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการขยายกำำ�ลัังการผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ลููกฟููก (Containerboard)
ที่่�ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ และกระดาษกล่่องเคลืือบขาว (Duplex Paper) ที่่�ประเทศอิินโดนีีเซีีย และการลงทุุนเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต
(4) ก่่อน TFRS 16 มีีผลบัังคัับใช้้ บริิษััทในฐานะผู้้�เช่่ารัับรู้้�รายจ่่ายภายใต้้สััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน โดยวิิธีเี ส้้นตรงตลอดอายุุสััญญา เมื่่�อ TFRS 16 มีีผลบัังคัับใช้้
ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 มกราคม 2563 ได้้กำ�ำ หนดให้้วิธีิ กี ารบััญชีเี ดีียวสำำ�หรัับผู้เ้� ช่่า โดยผู้เ้� ช่่าต้้องรัับรู้้�สินิ ทรััพย์สิ์ ทิ ธิิการใช้้และหนี้้สิ� นิ ตามสััญญาเช่่าซึ่่ง� ยกเว้้นการรัับรู้้�รายการสำำ�หรัับสััญญาเช่่า
ระยะสั้้�น หรืือสิินทรััพย์์อ้้างอิิงนั้้�นมีีมููลค่่าต่ำำ�� บริิษััทถืือปฏิิบััติิตาม TFRS 16 เป็็นครั้้�งแรกตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ผู้้�เช่่าต้้องรัับรู้้�สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้และ
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า โดยใช้้วิิธีีปรัับปรุุงย้้อนหลัังโดยการรัับรู้้�ผลกระทบสะสมในสิินทรััพย์์สิทิ ธิิการใช้้และหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า และไม่่ถืือปฏิิบััติิกับั ข้้อมููลที่่�แสดงเปรีียบเทีียบ
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สินทรัพย์สิทธิการใช้
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้ของบริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีมููลค่่าสุุทธิิตามบััญชีีเท่่ากัับ 3,335.0 ล้้านบาท โดยมีี
รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
ประเภทสิทธิการใช้
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งติดตัง้ และเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะและอุุปกรณ์์

ลักษณะกรรมสิทธิ์
สิิทธิิการเช่่า
สิิทธิิการเช่่า
สิิทธิิการเช่่า
สิิทธิิการเช่่า
สิิทธิิการเช่่า

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
811.0
712.4
1,387.8
34.8
389.0

สินทรัพย์ ไม่มีตวั ตน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิจิ หลัักประกอบด้้วยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
รายการ
ค่่าลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์
และอื่่�น ๆ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
392.2

ทรัพย์สินทางปัญญา
เครื่องหมายการค้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทเป็็นเจ้้าของและได้้รัับอนุุญาต
ให้้ใช้้สิทิ ธิิในเครื่่อ� งหมายการค้้าต่่าง ๆ ที่่�จดทะเบีียนกัับกระทรวง
พาณิิชย์์ในประเทศไทยจำำ�นวน 116 คำำ�ขอ จำำ�นวนรููปที่่�ได้้รัับ
จดทะเบีียนจำำ�นวน 89 รููป (ทั้้�งนี้้�รวมเครื่่�องหมายการค้้าที่่�มีีอยู่่�
ในระหว่่างการต่่ออายุุ) และกัับหน่่วยงานในต่่างประเทศจำำ�นวน
108 คำำ�ขอ จำำ�นวนรููปที่่�ได้้รับั จดทะเบีียนจำำ�นวน 27 รููป นอกจากนี้้�
บริิ ษัั ท มีี น โยบายที่่� จ ะจัั ด ให้้ มีี ก ารจดทะเบีี ย นและรัั ก ษาไว้้
ซึ่่ง� เครื่่อ� งหมายการค้้าในทุุกประเทศที่่�บริิษัทั ได้้มีกี ารประกอบธุุรกิจิ

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้จดทะเบีียนสิิทธิิบััตรและ
อนุุสิิทธิิบััตรกัับกระทรวงพาณิิชย์์ในประเทศไทยจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
64 รายการ และได้้จดทะเบีียนสิิทธิิบัตรกั
ั บั หน่่วยงานต่่างประเทศ
แบ่่งเป็็นสิิทธิิบััตรการประดิิษฐ์์ 1 รายการ และการได้้รัับสิิทธิิ
ในการใช้้สิิทธิิบััตรการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ 4 รายการ ทั้้�งนี้้� ยัังมีี
สิิทธิิบัตร
ั และอนุุสิทิ ธิิบัตรที่่
ั อ� ยู่่ใ� นระหว่่างการดำำ�เนิินการจดทะเบีียน
ทั้้�งในประเทศไทยและในต่่างประเทศจำำ�นวน 103 รายการ

รายละเอียด
ต้้นทุุนการติิดตั้้�งและสิิทธิิในการใช้้ซอฟต์์แวร์์คอมพิิวเตอร์์
ซึ่่ง� ได้้แก่่ โปรแกรมสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานทุุกส่่วนงานของบริิษัทั
และบริิษััทย่่อย ฯลฯ

การประกันภัยธุรกิจและทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ
บริิษััทมีีนโยบายทำำ�กรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�คุ้้�มครองทรััพย์์สิิน
ในระดัับที่่�เหมาะสมและสอดคล้้องกัับหลัักปฏิิบัติั ใิ นอุุตสาหกรรม
โดยบริิษััทมีีนโยบายต่่ออายุุกรมธรรม์์ประกัันภััยต่่าง ๆ เมื่่�อ
ครบกำำ�หนดต่่ออายุุกรมธรรม์์ดัังกล่่าว

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้รัับสิิทธิิประโยชน์์จาก
บััตรส่่งเสริิมการลงทุุนสำำ�นัักงานคณะกรรมการการส่่งเสริิม
การลงทุุนจำำ�นวน 28 บััตร
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ผูถ้ ือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุน้ 10 รายแรก
โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษัทั ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และภายหลัังการเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนต่่อประชาชนเป็็นการทั่่�วไป
เป็็นครั้้�งแรก สรุุปได้้ดังั นี้้�
จำ�นวนหุ้นสามัญ
สัดส่วน
ผูถ้ ือหุ้น
(ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว) (ร้อยละ)
1 บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
72.12
3,095,882,660
2 บริิษััททุุนลดาวััลย์์ จำำ�กััด
71,498,900
1.67
3 กองทุุนเปิิดบััวหลวงหุ้้�นระยะยาว
1.07
46,131,418
4 บริิษััทไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด
43,832,192
1.02
5 สำำ�นัักงานประกัันสัังคม
36,495,486
0.85
6 นายณรััฐ จิิวาลััย
35,650,400
0.83
33,853,800
0.79
7 นายทวีีรััช ปรุุงพััฒนสกุุล
8 NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC
28,800,895
0.67
26,520,761
0.62
9 กองทุุนเปิิดบััวหลวงทศพล
10 บริิษััทไทยประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน)
0.33
13,976,700
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นมีจ�ำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 860,276,988 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.03

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
(1) บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (TCG)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
SCGP
Rengo Co., Ltd. (RENGO)
นางภััทรวรรณ ตุ้้�นสกุุล
รวม

จำ�นวนหุน้
(หุ้น)
9,687,999
4,152,000
1
13,840,000

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
70.0
30.0
0.0
100.0

จำ�นวนหุน้
(หุ้น)
15,809,395
4,215,839
1,053,960
21,079,194

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
75.0
20.0
5.0
100.0

(2) บริิษััททีีซีี เฟล็็กซิิเบิ้้�ลแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (TCFP)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (TCG)
Rengo Co., Ltd. (RENGO)
Howa Sangyo Co., Ltd.
รวม
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(3) บริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (PPPC)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
SCGP
Nippon Paper Industries Co., Ltd. (NPI)
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อยอื่่�น
รวม

จำ�นวนหุน้
(หุ้น)
171,363,184(1)
73,884,303(2)
1,033,673
246,281,160

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
69.6
30.0
0.4
100.0

หมายเหตุุ:
(1) หุ้้�นของบริิษััทจำำ�นวนนี้้�มีีหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิจำำ�นวน 6,857,036 หุ้้�น ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 2.8 ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดของ PPPC ทั้้�งนี้้� หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิดัังกล่่าวมีีสิิทธิิออกเสีียง
ใน PPPC เทีียบเท่่ากัับหุ้้�นสามััญ
(2) หุ้้�นของ NPI จำำ�นวนนี้้�มีีหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิจำำ�นวน 2,941,914 หุ้้�น ซึ่่�งคิิดเป็็นสััดส่่วนการถืือหุ้้�นร้้อยละ 1.2 ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดของ PPPC ทั้้�งนี้้� หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิดัังกล่่าวมีีสิิทธิิออกเสีียง
ใน PPPC เทีียบเท่่ากัับหุ้้�นสามััญ

(4) บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (SKIC)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
SCGP
นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล
นางสาวประพาฬรัตน์ ตั้งวิริยะไพบูลย์
รวม

จำ�นวนหุน้
(หุ้น)
34,499,998
1
1
34,500,000

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
100.0
0.0
0.0
100.0

จำ�นวนหุน้
(หุ้น)
1,368,663,916
1,102,069,224
7,155,647
2,477,888,787

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
55.2
44.5
0.3
100.0

(5) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)
รายชื่อผู้ถือหุ้น
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. (SCGPSS)
PT Intercipta Sempana (PTICS)
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวม

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และอธิบายสาระสำ�คัญที่มีผลต่อการดำ�เนินงาน
-ไม่่มีี-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว
-ไม่่มีี-

056

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กบั กลุม่ ธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน) (SCC) เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท ซึ่่�งมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 72.1 ของ
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้วของบริิษัทั ทั้้�งนี้้� SCC ประกอบไปด้้วย 3 ธุุรกิจิ หลััก ได้้แก่่ ธุุรกิจิ ซีีเมนต์์และผลิิตภัณ
ั ฑ์์ก่่อสร้้าง ธุุรกิจิ เคมิิคอลส์์
และธุุรกิิจแพคเกจจิ้้�ง ซึ่่�งดำำ�เนิินงานโดยกลุ่่�มบริิษััท ดัังนั้้�น กลุ่่�มบริิษััทมีีการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันที่่�มีีข้้อตกลงทางการค้้าปกติิ
กัับกลุ่่ม� SCC โดยจำำ�หน่่ายผลิิตภัณ
ั ฑ์์บางส่่วนให้้แก่่กลุ่่ม� SCC เช่่น ถุุงอุุตสาหกรรมสำำ�หรัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ปููนซีีเมนต์์ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟูกู
เพื่่�อการขนส่่ง สื่่�อโฆษณาเพื่่�อการแสดงสิินค้้า และจััดหาวััตถุุดิิบบางส่่วนจากกลุ่่�ม SCC เช่่น ปิิโตรเคมีี เศษกระดาษรีีไซเคิิล

จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน
4,500,000,000 บาท โดยเป็็นทุุนชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 4,292,920,200
บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 4,292,920,200 หุ้้�น มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท

การออกหลักทรัพย์อื่น
ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ครั้้�งที่่� 2/2562 ประชุุม
เมื่่อ� วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562 ได้้มีมี ติิอนุุมัติั กิ ารออกและเสนอ
ขายหุ้้�นกู้้�ในวงเงิินไม่่เกิิน 40,000 ล้้านบาท เพื่่อ� เป็็นการสนัับสนุุน
การลงทุุน การขยายธุุรกิิจ และการเพิ่่�มสภาพคล่่องทางการเงิิน
รวมถึึงปรัับโครงสร้้างทางการเงิินของบริิษัทั ให้้มีคี วามเป็็นอิิสระ
จาก SCC โดยจะเสนอขายให้้แก่่ประชาชนทั่่�วไป (Public Offering)
และ/หรืือเสนอขายต่่อผู้้�ลงทุุนในวงจำำ�กััด (Private Placement)
และ/หรืือผู้้�ลงทุุนสถาบััน และ/หรืือผู้้�ลงทุุนรายใหญ่่ และให้้
คณะกรรมการบริิษัทั สามารถพิิจารณาออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้�ใหม่่
ออกเพิ่่�มเติิม และ/หรืือออกหุ้้�นกู้้�ทดแทนหุ้้�นกู้้�เดิิมที่่�ไถ่่ถอนไป
ในรููปแบบต่่าง ๆ กัันครั้้�งเดีียวหรืือเป็็นคราว ๆ ขึ้้�นอยู่่กั� บั ดุุลพิินิจิ
และเงื่่�อนไขของคณะกรรมการบริิษััทหรืือกรรมการบริิษััทที่่�
ได้้รับั มอบหมาย โดยหุ้้�นกู้้�ที่่อ� อกจำำ�หน่่ายแล้้วในขณะใดขณะหนึ่่ง�
จะต้้องไม่่เกิินวงเงิินดัังกล่่าวข้้างต้้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
บริิษััทจะพิิจารณาความสามารถในการจ่่ายเงิินปัันผลตาม
ข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย ซึ่่ง� รวมถึึงพระราชบััญญััติบิ ริิษัทั มหาชนจำำ�กััด
พ.ศ. 2535 (และที่่�ได้้มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) ที่่�กำำ�หนดว่่า บริิษััท
มหาชนจำำ�กััดจะสามารถจ่่ายเงิินปัันผลจากงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ได้้ในกรณีีที่่�ไม่่มีีการขาดทุุนสะสม
บริิษัทั มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 20 ของกำำ�ไร
สุุทธิิตามงบการเงิินรวม หลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลและหลััง
หัักสำำ�รองต่่าง ๆ ทุุกประเภทตามที่่�กฎหมายและบริิษัทั กำำ�หนดไว้้

ในแต่่ละปีี โดยอััตราการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอาจเปลี่่ย� นแปลง
ไปจากที่่�กำำ�หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� ขึ้้น� อยู่่กั� บั ผลการดำำ�เนิินงาน โครงสร้้างและ
ฐานะทางการเงิิน สภาพคล่่อง ความจำำ�เป็็นในการลงทุุนเพิ่่�มเติิม
แผนการลงทุุน การขยายธุุรกิจิ การสำำ�รองเงิินไว้้เพื่่อ� ชำำ�ระคืืนเงิิน
กู้้�ยืืม หรืือเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนภายในบริิษัทั เงื่อ่� นไขและข้้อจำำ�กััด
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญากู้้�ยืืมเงิินและปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการบริิหารงาน
ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวต้้องไม่่เกิินกว่่ากำำ�ไรของงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ ตามแนวทางที่่�ปรากฏตามคำำ�ชี้้�แจงกรมพััฒนา
ธุุรกิิจการค้้า

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย จะเป็็นไปตามที่่�
คณะกรรมการบริิษัทั ของบริิษัทั ย่่อยจะพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
และจะต้้ อ งได้้ รัั บ ความเห็็ นชอบจากที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นของ
บริิษัทั ย่่อยในแต่่ละปีี เว้้นแต่่จะเป็็นการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทของบริิษััทย่่อยมีีอำำ�นาจอนุุมััติิให้้จ่่าย
เงิินปัันผลได้้เป็็นครั้้ง� คราวเมื่่อ� เห็็นว่่าบริิษัทั ย่่อยมีีผลกำำ�ไรสมควร
พอจะทำำ�เช่่นนั้้�นได้้ ภายใต้้กรอบของกฎหมายประเทศที่่�บริิษัทั ย่่อย
หรืือบริิษัทั ร่่วมตั้ง้� อยู่่� และให้้คณะกรรมการบริิษัทั ของบริิษัทั ย่่อย
รายงานให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อยทราบในการประชุุม
คราวต่่อไป ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษัทั ของบริิษัทั ย่่อยจะพิิจารณา
การจ่่ายเงิินปัันผลโดยคำำ�นึึงถึึงปััจจััยต่่าง ๆ เพื่่�อผลประโยชน์์ต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นหลััก เช่่น ผลการดำำ�เนิินงาน โครงสร้้างและฐานะ
ทางการเงิิน สภาพคล่่อง ความจำำ�เป็็นในการลงทุุนเพิ่่�มเติิม
แผนการลงทุุน การขยายธุุรกิจิ การสำำ�รองเงิินไว้้เพื่่อ� จ่่ายชำำ�ระคืืน
เงิินกู้้�ยืืมหรืือเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนภายในบริิษัทั ย่่อย เงื่อ่� นไขและ
ข้้อจำำ�กััดตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญากู้้�ยืืมเงิิน และปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงานตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทของ
บริิษััทย่่อย และ/หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อยเห็็นสมควร

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

2 บริิษััทไทยคอนเทนเนอร์์ขอนแก่่น จำำ�กััด

3 บริิษััทไทยคอนเทนเนอร์์ระยอง จำำ�กััด

4 บริิษััทตะวัันนาบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด

5 บริิษััทโอเรีียนท์์คอนเทนเนอร์์ จำำ�กััด

6 บริิษััทไดน่่า แพคส์์ จำำ�กััด

7 บริิษััทดีี อิิน แพค จำำ�กััด

8 New Asia Industries Co., Ltd.

9 Alcamax Packaging
(Vietnam) Co., Ltd.

ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก

1 บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด

บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท

(84) 83729 4160

0 3498 1401-4

0 2810 9346-7

0 3488 3422-4

0 2324 0781

0 2586 3333

0 2586 3333

0 2586 5991

โทรศัพท์

(84) 83729 3028

0 3498 1406-7

0 2810 9103

0 3488 3421

0 2324 0079

0 2586 2164

0 2586 2164

0 2586 4723

โทรสาร

No.7, Street 6, Vietnam-Singapore Indus- (84) 0650 374 3031 (84) 0650 378 2816
trial Park, Thuan An District, Binh Duong
Province, Vietnam

Lot B3, Road 2, Binh Chieu Industrial Park,
Binh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi
Minh City, Vietnam

58/2 หมู่่�ที่่� 6 ถนนพระประโทน-บ้้านแพ้้ว ตำำ�บล
ตลาดจิินดา อำำ�เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม

297/2 หมู่่� 2 ซอยวิิรุุณราษฎร์์ ถนนเศรษฐกิิจ
1 ตำำ�บลอ้้อมน้้อย อำำ�เภอกระทุ่่�มแบน จัังหวััด
สมุุทรสาคร

2/5,12/8 หมู่่ที่่� � 8 ซอยเลีียบคลองชลประทานสวน
ส้้ม ถนนพระราม 2 ตำำ�บลบ้้านเกาะ อำำ�เภอเมืือง
สมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร

599 หมู่่ที่่� � 4 ถนนพััฒนา 1 ตำำ�บลแพรกษา อำำ�เภอ
เมืืองสมุุทรปราการ จัังหวััดสมุุทรปราการ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ตารางต่่อไปนี้้�แสดงรายละเอีียดการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษัทั ร่่วมของบริิษัทั ที่่�ถืือหุ้้�นทั้้�งโดยตรงและโดยอ้้อม

**

**

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

607

345

50

90

260

300

650

150

1,384

-

-

5,000

900,000

26,000,000

3,000,000

650,000

150,000

13,840,000

-

-

-

-

-

-

-

-

9,687,999

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

50.40

70.00

70.00

70.00

สัดส่วน
การถือหุ้น
ชนิดของ ทุนชำ�ระ จำ�นวนหุ้นที่ จำ�นวนหุ้นที่ โดยตรง/อ้อม
หุน้
แล้ว
จำ�หน่ายแล้ว บริษัทถืออยู่ ทั้งหมด*
ที่ถืออยู่ (ล้านบาท)
(หุน้ )
(หุน้ )
(ร้อยละ)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นโดยตรง จำำ�นวน 14 บริิษััท มููลค่่าเงิินลงทุุนรวม 34,797.6 ล้้านบาท ซึ่่�งบัันทึึกโดยวิิธีีราคาทุุน โดยรายละเอีียด
เงิินลงทุุนแสดงไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินของบริิษััท ข้้อ 7 และ 8 ของรายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

กิิจการลงทุุน

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

กิิจการลงทุุน

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

11 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.

12 PT Primacorr Mandiri

13 PT Indoris Printingdo

14 PT Indocorr Packaging Cikarang

15 บริิษััทเอสซีีจีีพีี โซลููชั่่�น จำำ�กััด

16 บริิษััทพรีีซิิชั่่�น พริ้้�นท์์ จำำ�กััด

17 TCG Solutions Pte. Ltd.

18 Bien Hoa Packaging Joint
Stock Company

19 TCG Rengo (S) Limited

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

20 บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด

21 Vina Kraft Paper Co., Ltd.

(84) 83 729 1030

โทรศัพท์
(84) 83 729 1031

โทรสาร

(62) 21 596 2345

0 2586 3333

0 2105 4477

0 2586 3333

(62) 21 893 6868

D-6A-CN, My Phuoc Industrial Park No.3,
Ben Cat District, Binh Duong Province,
Vietnam

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

21, Fourth Chin Bee Road, Singapore

(84) 8268 0240-2

0 2586 3333

(65) 6261 5846

Street7, Bien Hoa Industrial Zone 1, An (84) 061 3836 121
Binh, Ward Bien Hoa, Dong Nai Province,
Vietnam

8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay
Financial Centre Singapore 018981

30/139 หมู่่�ที่่� 1 นิิคมสิินสาคร ตำำ�บลโคกขาม
อำำ�เภอเมืืองสุุมทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

Jl. Industri Selatan 2 Block LL-3, Jababeka Industrial Estate Cikarang, Pasirsari Village, South Cikarang Sub-District,
Bekasi Regency, Indonesia

Jl. Raya Serang KM 18.8, Sukanegaka Village, (62) 21 596 0772-3
Rt.003/Rw.01, Cikupa District, Tangerang
Regency, Banten Province, Indonesia

Jl. Raya Serang KM 13.8, Tristate Industrial
Estate, Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
Indonesia

(84) 8268 0239

0 2586 2164

(65) 6265 3144

(84) 061 3832 939

0 2586 2164

0 3445 2339

0 2586 2164

(62) 21 893 6565

(62) 21 596 0774
(62) 21 596 3076

(62) 21 596 2000

Lot 6 Nam Sach Industrial Zone, Nam Sach (84) 0320 375 3862 (84) 0320 375 2868
District, Hai Duong Province, Vietnam

Lot No. 20, Road B, Lin Trung EPZ, Thu Duc
District, Ho Chi Minh City, Vietnam

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

**

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

**

**

6,069

3,450

56

165

2,756

33

170

308

55

294

248

220

-

34,500,000

2,400,000

12,832,437

123,742,000

3,340,000

1,700,000

503,167

20,000

101,000

-

-

-

34,499,998

-

-

-

-

1,699,998

-

-

-

-

-

70.00

100.00

70.00

65.88

70.00

75.00

100.00

70.00

69.97

67.90

70.00

70.00

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

กระดาษบรรจุภัณฑ์

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก

10 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.

ชื่อบริษัท

สัดส่วน
การถือหุ้น
ชนิดของ ทุนชำ�ระ จำ�นวนหุ้นที่ จำ�นวนหุ้นที่ โดยตรง/อ้อม
หุน้
แล้ว
จำ�หน่ายแล้ว บริษัทถืออยู่ ทั้งหมด*
ที่ถืออยู่ (ล้านบาท)
(หุน้ )
(หุน้ )
(ร้อยละ)

058
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

พลัังงานและสาธารณููปโภค

26 PT Dayasa Aria Prima

27 บริิษััทเอสซีีจีี เปเปอร์์ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด

กิิจการลงทุุน

บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป

กิิจการลงทุุน

บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป

กิิจการลงทุุน

บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว

30 บริิษััทเอสซีีจีีพีี-ทีี พลาสติิกส์์ จำำ�กััด

31 บริิษััทคอนิิเมก จำำ�กััด

32 บริิษััทเอสซีีจีีพีี รีีจิิด พลาสติิกส์์ จำำ�กััด

33 บริิษััทวีีซี่่� แพ็็คเกจิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด

34 บริิษััททีีซีี เฟล็็กซิิเบิ้้�ลแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด

35 บริิษััทพรีีแพค ประเทศไทย จำำ�กััด

30/145 หมู่่� 1 ตำำ�บลโคกขาม อำำ�เภอเมืือง
สมุุทรสาคร จัังหวััดสมุุทรสาคร

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

500/54 หมู่่�ที่่� 3 นิิคมอุุตสาหกรรมเหมราชอีีส
เทิิร์์นซีีบอร์์ด ตำำ�บลตาสิิทธิ์์� อำำ�เภอปลวกแดง
จัังหวััดระยอง

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

40 หมู่่�ที่่� 12 ซอยสหมิิตร 2 ถนนสุุขุุมวิิท 77
ตำำ�บลศีีรษะจรเข้้น้้อย อำำ�เภอบางเสาธง จัังหวััด
สมุุทรปราการ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

166 Salcedo St. Legaspi Village, Makati City,
Mctro Manila, the Philippines

29 United Industrial Energy Corporation กิิจการลงทุุน

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

28 บริิษััทเอสเคไอซีี อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด กิิจการลงทุุน

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

Jl. Abdul Muis 30 Jakarta Pusat 10160,
Indonesia

Jl. Abdul Muis 30 Jakarta Pusat 10160,
Indonesia

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

25 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.

9th Floor, Fort Legend Tower, 3rd Avenue
corner 31st Street, Bonifacio Global City,
Taguig City, the Philippines
8 Marina Boulevard #05-02 Marina Bay
Financial Centre Singapore 018981

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

23 United Pulp and Paper Co., Inc.

222 หมู่่�ที่่� 1 ถนนแสงชููโต ตำำ�บลวัังขนาย อำำ�เภอ
ท่่าม่่วง จัังหวััดกาญจนบุุรีี

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

24 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. กิิจการลงทุุน

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์

ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก

22 บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่อบริษัท

0 3444 0600-5

0 2586 5991

0 3895 8200

0 2586 3333

0 2738 0305

0 2586 3333

0 2586 3333

0 2586 3333

0 2586 3333

(62) 21 344 1316

(62) 21 344 1316

0 2586 3333

(63) 2870 0100

0 3461 5800

โทรศัพท์

0 3444 0606-7

0 2586 4723

0 3895 0078

0 2586 2164

0 2326 6275

0 2586 2164

0 2586 2164

0 2586 2164

0 2586 2164

(62) 21 345 7643

(62) 21 345 7643

0 2586 2164

(63) 2870 0409

0 3461 5899

โทรสาร

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิ

หุ้้�นสามััญ

358,253,721

962,381,330

322
90

2,108

497

4,403

420

386

0.2

1.0

890

547

3,220,000
900,000

21,079,194

4,972,000

62,400,000

4,200,000

3,859,000

-

10,000

8,900,000

250,000,000

2,713 2,477,888,787

21,736

1,462
199,824,043
4,105 1,107,746,820

3,583

-

-

-

62,399,998

-

1,968,124

-

-

8,899,998

-

-

99,000,000

109,995,290
648,244,594

351,791,210

52.38

52.50

80.00

100.00

38.25

51.00

99.70

100.00

100.00

55.24

55.24

100.00

74.77

98.20

สัดส่วน
การถือหุ้น
ชนิดของ ทุนชำ�ระ จำ�นวนหุ้นที่ จำ�นวนหุ้นที่ โดยตรง/อ้อม
หุน้
แล้ว
จำ�หน่ายแล้ว บริษัทถืออยู่ ทั้งหมด*
ที่ถืออยู่ (ล้านบาท)
(หุน้ )
(หุน้ )
(ร้อยละ)

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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สวนไม้้

สวนไม้้

สวนไม้้

สวนไม้้

สวนไม้้

สวนไม้้

สวนไม้้

สวนไม้้

เยื่่�อและกระดาษ

42 บริิษััทสยามพนาเวศ จำำ�กััด

43 บริิษััทสวนป่่ารัังสฤษฎ์์ จำำ�กััด

44 บริิษััทพนััสนิิมิิต จำำ�กััด

45 บริิษััทไทยพนาบููรณ์์ จำำ�กััด

46 บริิษััทไทยพนาราม จำำ�กััด

47 บริิษััทไทยพนาดร จำำ�กััด

48 บริิษััทไทยพนาสณฑ์์ จำำ�กััด

49 บริิษััทไทยวนภููมิิ จำำ�กััด

50 บริิษััทกระดาษสหไทย จำำ�กััด (มหาชน)

131 หมู่่ที่่� � 2 ถนนปู่่เ� จ้้าสมิิงพราย ตำำ�บลสำำ�โรงกลาง
อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

สวนไม้้

99 หมู่่�ที่่� 3 ตำำ�บลกุุดน้ำำ��ใส อำำ�เภอน้ำำ��พอง จัังหวััด
ขอนแก่่น

41 บริิษััทสยามฟอเรสทรีี จำำ�กััด

สาธารณููปโภค

39 บริิษััทฟิินิิคซ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ จำำ�กััด

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

No.1 Jalan Taylor’s, 47500 Subang Jaya,
Selangor Dural Ehsan, Malaysia

ภาชนะบรรจุุอาหาร /
เยื่่�อและกระดาษ

38 บริิษััทผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

Lot C20, Duc Hoa Ha Plastic Industrial
Group, Binh Tien Hamlet, Duc Hoa Ha
Commune, Duc Hoa District, Long An
Province, Vietnam

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

0 2754 2100-10

0 2586 3333

0 2586 3333

0 2586 3333

0 2586 3333

0 2586 3333

0 2586 3333

0 2586 3333

0 2586 3333

0 2586 3333

(603) 5542-1716

0 4343 3104-6

0 2586 3333

0 2586 3333

(84) 723 779 747

โทรศัพท์

0 2754 2118

0 2586 2164

0 2586 2164

0 2586 2164

0 2586 2164

0 2586 2164

0 2586 2164

0 2586 2164

0 2586 2164

0 2586 2164

(603) 5542-1703

0 4343 3101

0 2586 2164

0 2586 2164

(84) 723 779 750

โทรสาร

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ
หุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิ

หุ้้�นสามััญ

-

2.5

1.5

1.5

1.5

3.0

1.5

1.5

2.5

184

384
225

1,500

7,770

2,365
98

254

-

25,000

15,000

15,000

15,000

30,000

15,000

15,000

25,000

1,840,000

47,478,796
28,000,000

15,000,000

77,700,000

236,474,780
9,806,380

17,204,201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

164,506,148
6,857,036

-

-

69.58

69.58

69.58

69.58

69.58

69.58

69.58

69.58

69.58

68.30

69.58

69.58

69.58

52.49

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

40 Interpress Printers Sendirian Berhad ภาชนะบรรจุุอาหาร

ภาชนะบรรจุุอาหาร /
เยื่่�อและกระดาษ

บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว

ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก

37 บริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์
เพเพอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

เยื่อและกระดาษ

36 Tin Thanh Packing Joint
Stock Company

ชื่อบริษัท

สัดส่วน
การถือหุ้น
ชนิดของ ทุนชำ�ระ จำ�นวนหุ้นที่ จำ�นวนหุ้นที่ โดยตรง/อ้อม
หุน้
แล้ว
จำ�หน่ายแล้ว บริษัทถืออยู่ ทั้งหมด*
ที่ถืออยู่ (ล้านบาท)
(หุน้ )
(หุน้ )
(ร้อยละ)
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บริิหารสิินทรััพย์์และ
ทรััพย์์สิินทางปััญญา

52 บริิษััทอิินวีีนิิค จำำ�กััด

กิิจการลงทุุน

กระดาษชนิิดพิิเศษ

พลัังงานและสาธารณููปโภค

54 P&S Holdings Corporation

55 บริิษััทสยามนิิปปอน อิินดััสเตรีียล
เปเปอร์์ จำำ�กััด

56 บริิษััทสหกรีีน ฟอเรสท์์ จำำ�กััด
88 หมู่่ที่่� � 6 ตำำ�บลคุุยบ้า้ นโอง อำำ�เภอพรานกระต่่าย
จัังหวััดกำำ�แพงเพชร

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

9th Floor, Fort Legend Tower, 3rd Avenue
corner 31st Street, Bonifacio Global City,
Taguig City, the Philippines

543 หมู่่� ที่่� 4 ตำำ� บลแพรกษา อำำ� เภอเมืือง
สมุุทรปราการ จัังหวััดสมุุทรปราการ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

0 5585 8033

0 2586 3333

(63) 2870 0100

0 2709 3110-7

0 2586 3333

0 2586 3876

โทรศัพท์

0 5585 8031

0 2586 2164

(63) 2870 0409

0 2324 0336

0 2586 2164

0 2586 4507

โทรสาร

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

หุ้้�นสามััญ

* สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
** เป็นบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่มกี ารออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการลงทุนของบริษัทเป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในใบรับรองการลงทุน (Investment Certificate)

บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

53 บริิษััทสยามทบพัันแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด

บริษัทร่วม

อบรมและสััมมนา

ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก

51 บริิษััทเอสซีีจีีพีี เอ็็คเซลเลนซ์์
เทรนนิ่่�ง เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด

ส่วนงานอื่น

ชื่อบริษัท

190

1,100

263

500

70

49

19,000,000

11,000,000

27,650,000

5,000,000

702,000

1,150,000

31.31
17.40

-

40.00

49.00

100.00

100.00

-

11,059,998

2,450,000

701,998

1,149,998

สัดส่วน
การถือหุ้น
ชนิดของ ทุนชำ�ระ จำ�นวนหุ้นที่ จำ�นวนหุ้นที่ โดยตรง/อ้อม
หุน้
แล้ว
จำ�หน่ายแล้ว บริษัทถืออยู่ ทั้งหมด*
ที่ถืออยู่ (ล้านบาท)
(หุน้ )
(หุน้ )
(ร้อยละ)
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การบริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายและแผนการบริหาร
ความเสี่ยง
เอสซีีจีีพีีตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารจััดการองค์์กร
ที่่�ดีี เพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้มีีการเติิบโตและขยายธุุรกิิจอย่่าง
มีี เ สถีี ย รภาพ มีี ฐ านะการเงิิ น ที่่� มั่่� น คง และสามารถสร้้ า ง
ผลตอบแทนให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในระดัับที่เ่� หมาะสม โดยคำำ�นึงึ ถึึงประเด็็น
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล
(ESG) เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้�งนี้้�ภาวะการแข่่งขัันทาง
ธุุรกิิจที่่บ� ริิษัทต้
ั อ้ งเผชิิญอยู่่�ในปััจจุบัุ นนั้้
ั น� เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงอยู่่�
ตลอดเวลา ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อความสามารถในการบรรลุุ
เป้้าหมายและภารกิิจหลัักของบริิษััทได้้ คณะกรรมการบริิษััท
จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงขึ้้�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีี
ระบบการบริิหารความเสี่่ย� งทั่่�วทั้้�งบริิษัทั อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพและ
ประสิิทธิผิ ล ซึ่่ง� ครอบคลุุมถึึงการวางกรอบการบริิหารความเสี่่ย� ง
ตามแนวปฏิิบัติั ที่ิ ดี่� ใี นสากล การจััดตั้้ง� คณะจััดการบริิหารความเสี่่ย� ง
(Risk Management Committee) ซึ่่�งมีีประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารเป็็นประธาน และการจััดทำำ�แผนการบริิหารความเสี่่ย� งทั้้�ง
ในด้้านกลยุุทธ์์ ด้้านโครงการลงทุุน และด้้านการดำำ�เนิินงาน รวมถึึง
การส่่งเสริิมให้้มีีการถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
ให้้พนัักงานอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อช่่วยในการประเมิินความเสี่่�ยง
และกำำ�หนดมาตรการจััดการความเสี่่ย� งที่เ่� หมาะสมให้้ความเสี่่ย� ง
อยู่่�ในระดัับที่่�สามารถยอมรัับได้้

กรอบการบริหารความเสี่ยง
เอสซีีจีพีี มีี กี ารบริิหารความเสี่่ย� งทั่่�วทั้้�งองค์์กรที่เ่� ป็็นไปตามมาตรฐาน
สากล โดยกรอบการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั ประกอบด้้วย

1. การกำ�หนดกลยุทธ์
เอสซีีจีีพีีกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และระดัับความเสี่่�ยงที่่�ยอมรัับได้้
(Risk Appetite) ในการบริิ ห ารความเสี่่� ย งอย่่ า งชัั ด เจน
โดยพิิจารณาทั้้�งความเสี่่�ยงระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว
เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันทั่่�วทั้้�ง
องค์์กร
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2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
เอสซีีจีีพีีกำำ�หนดผัังโครงสร้้างการบริิหารความเสี่่�ยงดัังที่่�แสดงให้้เห็็นตามแผนภาพด้้านล่่างนี้้�
คณะกรรมการบร�ษัทเอสซ�จ� แพคเกจจ�้ง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพ�จารณาคาตอบแทน
สำนักงานตรวจสอบ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
คณะจัดการบร�หารความเสี่ยง

Business
Management Team
(BMT)

คณะกรรมการ
การพัฒนาที่ยั�งยืน

คณะกรรมการ
การบร�หารจัดการดาน
ความปลอดภัย

Community
Relations Committee

บทบาทและหน้้าที่่�ของคณะจััดการบริิหารความเสี่่�ยง
• กำำ�หนดโครงสร้้างและผู้้�รับั ผิิดชอบในการบริิหารความเสี่่�ยง
• พิิจารณาและอนุุมััติินโยบาย กลยุุทธ์์ กรอบการบริิหารความเสี่่�ยง และแผนการจััดการความเสี่่�ยง
• ทบทวนความเสี่่�ยงของบริิษััท (Risk Profile) และติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งบริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• รายงานผลการบริิหารความเสี่่�ยงต่่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุกุ ไตรมาส

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เอสซีีจีีพีีนำำ�กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงมาใช้้ในการดำำ�เนิินงานหลััก 3 ด้้าน ได้้แก่่ การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ การบริิหาร
ความเสี่่�ยงของโครงการลงทุุน และการบริิหารความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินงาน โดยกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงได้้ถููกรวบรวมไว้้ใน
“คู่่�มืือการบริิหารความเสี่่ย� ง” โดยแบ่่งตามกระบวนการหลัักเป็็น 4 ขั้้น� ตอน ได้้แก่่ 1) การระบุุความเสี่่ย� ง/โอกาสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
2) การประเมิินความเสี่่�ยง 3) การกำำ�หนดมาตรการจััดการ กำำ�หนดดััชนีีชี้้�วััดความเสี่่�ยง (Key Risk Indicators) และกำำ�หนดดััชนีี
ชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงาน (Key Performance Indicators) ซึ่่�งเป็็นทั้้�ง Leading และ Lagging Indicator เพื่่�อคาดการณ์์เหตุุการณ์์
ความเสี่่ย� งและเพื่่อ� ควบคุุมกิิจกรรมลดความเสี่่ย� งให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย 4) การรายงานความเสี่่ย� งต่่อคณะจััดการบริิหารความเสี่่ย� ง
ก่่อนที่่�จะรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละครั้้�ง
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
เอสซีีจีีพีีตระหนัักดีีว่่า วััฒนธรรมองค์์กรเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คัญ
ั ต่่อความสำำ�เร็็จของการบริิหารความเสี่่�ยง ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงได้้กำำ�หนด
ให้้ผู้้�บริิหารเป็็นผู้้�สื่่�อสารถึึงความสำำ�คััญของการบริิหารความเสี่่�ยง และเป็็นต้้นแบบในการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงสร้้างวิิธีีการนำำ�
การบริิหารความเสี่่ย� งไปใช้้ให้้เห็็นผลในทางปฏิิบัติั ิ โดยกำำ�หนดให้้มีกี ารใช้้ภาษาความเสี่่ย� งที่่ต� รงกััน มีีการกำำ�หนดระดัับความเสี่่ย� งที่่ย� อมรัับได้้
และมีีระบบการประเมิินความเสี่่ย� งในรููปแบบเดีียวกััน รวมถึึงสนัับสนุุนให้้มีกี ารกำำ�หนดวาระเรื่่อ� งความเสี่่ย� งในการประชุุมหลััก ๆ ของ
แต่่ละบริิษััท นอกจากนี้้�ยัังมีีการกำำ�หนดให้้การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็นส่่วนหนึ่่�งในหลัักสููตรการฝึึกอบรมและพััฒนาพนัักงาน และ
ส่่งเสริิมให้้มีกี ารแบ่่งปัันประสบการณ์์การบริิหารความเสี่่ย� งระหว่่างหน่่วยงาน เพื่่อ� สื่่อ� สารประโยชน์์การบริิหารความเสี่่ย� งอย่่างต่่อเนื่่อ� ง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ในปีี 2563 เอสซีีจีีพีีได้้ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญทั้้�งด้้านกลยุุทธ์์ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ การลงทุุนของผู้้�ถืือหลัักทรััพย์์ และความเสี่่�ยง
ที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ (Emerging Risk) โดยมีีความสอดคล้้องกัับประเด็็นด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ซึ่่�งประกอบไปด้้วยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้านสัังคม และด้้านบรรษััทภิิบาล ดัังนี้้�

ความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
1. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง
กระบวนการผลิิ ต เยื่่� อ และกระดาษของบริิ ษัั ทต้้ อ งใช้้ น้ำำ��
ปริิมาณมาก และการที่่�บริิษััทมีีโรงงานผลิิตเยื่่�อและกระดาษ
ในภาคตะวัั นออกเฉีี ย งเหนืือ ซึ่่� งเป็็ นพื้้� นที่่�ที่่�มีีโอกาสได้้ รัับ
ผลกระทบจากภััยแล้้งรุุนแรงกว่่าภููมิิภาคอื่่�นของประเทศไทย
จึึงมีีความเสี่่�ยงที่่�จะทำำ�ให้้กระบวนการผลิิตของบริิษัทั หยุุดชะงััก
ลงได้้ บริิษััทตระหนัักดีีว่่าปััจจััยทางธรรมชาติิเป็็นสิ่่�งที่่�อยู่่�เหนืือ
การควบคุุมและไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้อย่่างแม่่นยำำ� บริิษััท
จึึ ง จัั ด ให้้ มีี ม าตรการในการเฝ้้ า ระวัั ง และติิ ด ตามระดัั บ น้ำำ��
ในเขื่่�อนอุุบลรััตน์์ จัังหวััดขอนแก่่น ซึ่่�งเป็็นเขื่่�อนที่่�สำำ�คััญต่่อ
กระบวนการผลิิ ต ของบริิ ษัั ท ในพื้้� น ที่่� ดัั ง กล่่ า วอย่่ า งใกล้้ ชิิ ด
รวมถึึงการร่่วมมืือกัับชุุมชนและภาครััฐเพื่่�อบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงเรื่่�องภััยแล้้งอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยได้้ดำำ�เนิินการ
ดัังนี้้�

• บริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างบููรณาการ ด้้วยการประเมิินสถานการณ์์
น้ำำ��ด้้วยเครื่่�องมืือที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากลและ
ภาพถ่่ายดาวเทีียม GISTDA เพื่่�อทำำ�ระบบแจ้้งเตืือน Early
Warning System (EWS) และเข้้าร่่วมประชุุมในคณะ
อนุุกรรมการติิดตามและวิิเคราะห์์แนวโน้้มสถานการณ์์น้ำำ��
กัับหน่่วยงานภาครััฐที่เ่� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ร่่วมกัันกำำ�หนดมาตรการ
ป้้องกััน เช่่น มาตรการลดการใช้้น้ำำ��ภายในโรงงาน การจััดเตรีียม
บ่่อสำำ�รองน้ำำ��ใช้้ และการนำำ�น้ำำ��ทิ้้�งผ่่านการบำำ�บััดกลัับมา
ใช้้งาน ฯลฯ
• เพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการใช้้น้ำำ��ในกระบวนการผลิิต โดยปรัับปรุุง
กระบวนการบำำ�บัดั น้ำำ��ทิ้้ง� ให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพสููงขึ้้น� จนสามารถ
นำำ�น้ำ��ำ ที่�่ใช้้แล้้วมาบำำ�บััดและหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่ได้้
เพิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้ในปีี 2563 บริิษัทั ใช้้น้ำำ��บริิสุทธิ์์
ุ ล� ดลงร้้อยละ 16.8
เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557 และตั้้�งเป้้าหมายว่่า
ในปีี 2564 บริิษััทจะลดการใช้้น้ำำ��บริิสุุทธิ์์�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
ร้้อยละ 22.0 เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557
• พััฒนาความสามารถของบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานด้้านน้ำำ��
• ฟื้้�นฟููระบบนิิเวศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแหล่่งน้ำำ��ทั้้�งภายในและ
นอกโรงงานให้้มีีน้ำำ��อยู่่�เสมอ เพื่่�อสนัับสนุุนน้ำำ��ให้้ชุุมชน
และเกษตรกรรมรอบ ๆ โรงงาน

1.2 ความเสี่ยงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กระบวนการผลิิตของโรงงานอุุตสาหกรรมและการทำำ�งานของ
เครื่่�องจัักรที่่�ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกมีีส่่วนทำำ�ให้้ภาวะโลกร้้อน
ทวีีความรุุนแรงขึ้้�น และส่่งผลกระทบในเชิิงลบต่่อระบบนิิเวศ
ความเป็็นอยู่่� รวมถึึงคุุณภาพการดำำ�รงชีีวิติ ของสิ่่ง� มีีชีวิี ติ และมนุุษย์์
การรัับมืือกัับปััญหาภาวะโลกร้้อนและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศจึึงเป็็นประเด็็นสำำ�คััญระดัับโลก นานาประเทศจึึงได้้
ร่่วมกัันตั้้�งเป้้าหมายควบคุุมอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกไม่่ให้้สููงเกิิน
1.5 องศาเซลเซีียสตามความตกลงปารีีส ในฐานะที่่�บริิษััท
ประกอบธุุรกิิจที่่�มีีโรงงานจำำ�นวน 42 แห่่ง กระจายอยู่่�ในภููมิิภาค
อาเซีียน จึึงมิิอาจหลีีกเลี่่�ยงได้้ต่่อการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
บริิษัทั ตระหนัักต่่อหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบที่่มี� ต่ี อ่ สัังคม โดยเฉพาะ
ชุุมชนโดยรอบ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและ
ลดการใช้้พลังั งาน ในปีี 2563 บริิษัทั ประสบความสำำ�เร็็จในการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงร้้อยละ 12.8 เมื่่อ� เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2550 และกำำ�หนดเป้้าหมาย Net Zero ในปีี 2593
และยัังมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินมาตรการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ดัังต่่อไปนี้้�

ป 2563

ใชน้ำ
บร�สุทธิ์

ลดลง
รอยละ

065

การบริหารจัดการความเสี่ยง

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

16.8

เทียบกับกรณีปกติ ณ ฐานป 2557

• ปรัับปรุุงหรืือปรัับเปลี่่ย� นกระบวนการและอุุปกรณ์์การผลิิต
ให้้มีีประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานสููงขึ้้�น
• เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนและทดแทนแหล่่ง
พลัังงานสะอาด เพื่่�อลดการพึ่่�งพาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
• วิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย Net Zero
ในปีี 2593
• ประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือด้้านเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อส่่งเสริิมการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
• พััฒนาสิินค้้า บริิการ และโซลููชััน ที่่�ลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า (Value Chain)
• ปลููกและฟื้้นฟููพื้้
� น� ที่่ป่� า่ บกให้้มีคี วามหลากหลายทางชีีวภาพ
และเป็็นแหล่่งดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์
• จััดกิิจกรรมสร้้างจิิตสำำ�นึึกการอนุุรัักษ์์พลัังงานและการ
รัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศให้้แก่่พนัักงาน
และคู่่�ค้้าธุุรกิิจ

ปลอยกาซเร�อนกระจก

ลดลง
รอยละ

12.8

เทียบกับกรณีปกติ ณ ฐานป 2550

ปลูกปาบก

ใชเช�้อเพลิง

74,097 ตน

รอยละ

ในพ�้นที่โรงงาน
และพ�้นที่นอกโรงงาน

ทดแทน

31.0

066

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

2. ความเสี่ยงด้านสังคม
2.1 ความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทเกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิต การให้้บริิการ
และการขนส่่ง จึึงทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงจากสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งานซึ่่�งมาจากเครื่่�องจัักร สารเคมีี และความร้้อน ซึ่่�งอาจ
ส่่งผลให้้พนัักงานหรืือคู่่�ธุุรกิิจประสบอุุบััติิเหตุุจนได้้รัับบาดเจ็็บ
หรืือเสีียชีีวิิตได้้ บริิษััทให้้ความสำำ�คััญสููงสุุดกัับสุุขภาพและ
ความปลอดภััยของทุุกคน และตั้้ง� เป้้าหมายว่่าจะต้้องไม่่มีอุี บัุ ติั เิ หตุุ
ถึึงขั้้�นหยุุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate หรืือ
LTIFR) ภายในปีี 2565 และไม่่มีีอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตของ
พนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจในทุุก ๆ ปีี จึึงมีีมาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยดัังนี้้�
• จััดตั้้�งคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลอาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย คืือ คณะกรรมการบริิหารจััดการด้้านความ
ปลอดภััยของคู่่�ธุรุ กิิจ (Contractor Safety Management
Committee) คณะกรรมการความปลอดภััยในการขนส่่ง
(Transportation Safety Committee) คณะกรรมการ
ความปลอดภััยสำำ�นัักงาน (Office Safety) คณะกรรมการ
วััฒนธรรมความปลอดภััย (Safety Culture Committee)
และคณะกรรมการพััฒนา Intelligent Safety Management
Platform เพื่่�อขัับเคลื่่�อนและดููแลงานด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยให้้เข้้มงวดและมีีประสิิทธิภิ าพยิ่่�งขึ้้น�
• สร้้างความตระหนัักและปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการทำำ�งาน
ให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมความปลอดภััย โดยบริิษััทบัังคัับใช้้
กฎพิิทัักษ์์ชีีวิิต (Life Saving Rules) กัับพนัักงานและ
คู่่�ธุุรกิิจอย่่างเข้้มงวด การให้้ผู้้�บริิหารและหััวหน้้างาน
เป็็นแบบอย่่างในความมุ่่�งมั่่�นจริิงจัังด้้านความปลอดภััย
ตามแนวปฏิิบััติิของบริิษััท
• ใช้้ระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของ
เอสซีีจีี (SCG Safety Framework) ร่่วมกัับเครื่่�องมืือ
ตรวจประเมิินประสิิทธิิผลด้้านความปลอดภััย (Safety
Performance Assessment Program: SPAP) เป็็นแนวทาง
ในการยกระดัับมาตรฐานอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ในทุุกบริิษัทย่
ั อ่ ยของเอสซีีจีพีี ทั้้ี ง� ในประเทศและต่่างประเทศ
• พััฒนาระบบ SAFEsave Intelligent Safety Management
เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานความปลอดภััยทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ ซึ่่�งมีีความสามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููลขั้้�นสููง
(Machine Learning) แจ้้งเตืือนอัันตรายได้้ ณ เหตุุการณ์์จริงิ
(Real Time) และจััดเก็็บฐานข้้อมููลส่่วนกลางแทนการบัันทึกึ
ข้้อมููลในกระดาษ เพื่่�อควบคุุมความเสี่่�ยงอย่่างรวดเร็็ว
เท่่าทัันสถานการณ์์

2.2 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและข้อพิพาท
เกี่ยวกับด้านแรงงาน
บริิษััทมีีการประกอบธุุรกิิจในหลายประเทศ ซึ่่�งมีีรายละเอีียด
ข้้อกฎหมายเกี่่ย� วกัับแรงงานและการตรวจคนเข้้าเมืือง การจััดหา
พนัักงานจากภายนอก การจััดหาวีีซ่่าและใบอนุุญาตทำำ�งาน
สำำ�หรัับแรงงานต่่างด้้าวแตกต่่างกััน บริิษััทจึึงมีีความเสี่่�ยงที่่�อาจ
ไม่่สามารถปรัับเปลี่่�ยนนโยบายหรืือแนวปฏิิบััติิด้้านการบุุคคล
ให้้สอดคล้้องกัับกฎหมายเกี่่�ยวกัับแรงงานในแต่่ละประเทศ
นอกจากนี้้� การที่่พ� นัักงานของบริิษัทย่
ั อ่ ยบางแห่่งมีีการรวมตััวกััน
เป็็นสหภาพแรงงาน ทำำ�ให้้บริิษัทมี
ั คี วามเสี่่ย� งจากการนััดหยุุดงาน
การชะลอการทำำ�งาน ต้้นทุุนด้้านแรงงานเพิ่่�มสููงขึ้้�น และปััญหา
ด้้านแรงงานอื่่�น ๆ ได้้
บริิษััทเชื่่�อมั่่�นในคุุณค่่าของคน และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยึึดถืือแนวทาง
การปฏิิบััติิที่่�เท่่าเทีียมกัันต่่อพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจทุุกฝ่่าย จึึงให้้
ความสำำ�คััญกัับการกำำ�หนดนโยบายและการปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับแรงงานอย่่างรััดกุุม โดยมีีแผนบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและข้้อพิิพาทเกี่่�ยวกัับด้้านแรงงานดัังนี้้�
• กำำ�หนดนโยบายการบริิหารงานบุุคคลของบริิษัทั ให้้สอดคล้้อง
กัับสิิทธิิมนุุษยชนและกฎหมายแรงงานในประเทศที่่�บริิษััท
เข้้าไปลงทุุน
• ควบคุุ ม การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายแรงงานและนำำ� เสนอ
คณะจััดการ โดยนำำ�เสนอกฎหมายที่มี่� กี ารเปลี่่ย� นแปลง และ
การปรัับแนวปฏิิบัติั ขิ องบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดทาง
กฎหมาย
• ติิดตามกระบวนการด้้านแรงงานสััมพัันธ์์ กำำ�หนดการเจรจา
กัับสหภาพแรงงานของแต่่ละบริิษััท และจััดเตรีียมแผน
เพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงในช่่วงเวลาต่่าง ๆ

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

การบริหารจัดการความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล
3.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
บริิษัทมี
ั กี ารประกอบธุุรกิิจที่ห่� ลากหลายตั้้ง� แต่่บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ต้นน้ำ
้ ำ��ไปจนถึึงบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ปลายน้ำำ�� และมีีโรงงานผลิิตตั้้ง� อยู่่�ในหลายประเทศ
บริิษัทจึ
ั งึ ต้้องปฏิิบัติั ติ ามกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของประเทศนั้้�น ๆ อย่่างไรก็็ตาม กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับในแต่่ละประเทศมีีการเปลี่่ย� นแปลง
อยู่่�ตลอดเวลา และอาจมีีการออกกฎระเบีียบใหม่่ การเปลี่่�ยนแปลงการตีีความทางกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�ใช้้บัังคัับอยู่่�ให้้แตกต่่าง
ไปจากเดิิม จึึงมีีความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทอาจไม่่ได้้ปฏิิบััติิตามกฎหมายหรืือระเบีียบเหล่่านั้้�นได้้
ในอดีีตบริิษััทไม่่เคยประสบเหตุุการณ์์ที่่�มีีการละเมิิดกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับอย่่างร้้ายแรงจนถึึงขั้้�นที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญต่่อการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง จึึงได้้จััดตั้้�งคณะทำำ�งาน
Compliance Management เพื่่�อติิดตามการปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับอย่่างใกล้้ชิิด รวมถึึงมีีการนำำ�แพลตฟอร์์ม
ดิิจิิทััลมาประยุุกต์์ใช้้ในการบริิหารจััดการการปฏิิบััติิตามกฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และจััดเก็็บเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถ
ปฏิิบััติติ ามกฎ ระเบีียบ และข้้อบัังคัับที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
4.1 ความเสีย่ งด้านการดำ�เนินงานจากวิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ในหลายประเทศ
ทั่่�วโลก ทำำ�ให้้รัฐั บาลได้้ออกข้้อจำำ�กัดั และมาตรการต่่าง ๆ ที่่เ� ข้้มงวด
เพื่่อ� จำำ�กัดั การแพร่่ระบาด เช่่น มาตรการหลีีกเลี่่�ยงมิิให้้ใช้้บริิการ
รถขนส่่งสาธารณะ มาตรการจำำ�กััดการอยู่่�รวมกัันในที่่�ชุุมชน
มาตรการจำำ�กััดการเดิินทางระหว่่างเมืืองหรืือประเทศ ฯลฯ ซึ่่�ง
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันของคนส่่วนใหญ่่และ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยผลกระทบของมาตรการ
ดัังกล่่าวอาจทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานมีีความล่่าช้้า เนื่่อ� งจากพนัักงาน
ที่่มี� คี วามจำำ�เป็็นต้อ้ งเข้้ามาปฏิิบัติั งิ านในสถานที่่ทำ� ำ�งานไม่่สามารถ
เดิินทางมาทำำ�งานได้้ การจััดส่่งวััตถุุดิิบจากต่่างประเทศหรืือ
การส่่งออกผลิิตภััณฑ์์ไปต่่างประเทศต้้องใช้้เวลายาวนานขึ้้�น
เนื่่อ� งจากตู้้ค� อนเทนเนอร์์เกิิดการขาดแคลน หรืือการที่่ลูู� กค้้าหรืือ
คู่่�ธุรุ กิิจที่มี่� คี วามสำำ�คัญั ต่่อห่่วงโซ่่อุปุ ทานของบริิษัทั ได้้รับั ผลกระทบ
จากมาตรการดัังกล่่าว โดยบริิษัทั คาดว่่าสถานการณ์์บางประการ
จะยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปในช่่วง 6 เดืือนแรกของปีี 2564
ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 บริิษััทมีีมาตรการ
จััดการความเสี่่ย� งเพื่่อ� ลดผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
ในประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม ประเทศอิินโดนีีเซีีย ประเทศ
ฟิิลิปิ ปิินส์์ และประเทศมาเลเซีีย ดัังต่่อไปนี้้�
• จััดตั้้ง� คณะทำำ�งานสถานการณ์์ฉุกุ เฉิินเพื่่อ� ติิดตามสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และรายงานให้้ผู้้�บริิหาร
ทราบเป็็นประจำำ�ทุุกสััปดาห์์ เพื่่�อพิิจารณาปรัับแผนการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทไม่่ให้้เกิิดการหยุุดชะงััก
• เพิ่่�มระดัับการปฏิิบััติิตามมาตรฐานความปลอดภััย สุุขภาพ
และอาชีีวอนามััย โดยจััดให้้มีมี าตรการคััดกรองผู้้เ� ข้้าอาคาร

สำำ�นัักงานและโรงงานอย่่างเข้้มงวด เช่่น ต้้องวััดอุุณหภููมิิ
สวมหน้้ากากผ้้าหรืือหน้้ากากอนามััย จััดสถานที่่�แบบ
เว้้นระยะห่่าง ทำำ�ความสะอาดพื้้�นที่่�ส่่วนกลางทุุกชั่่�วโมง
เพื่่อ� ความปลอดภััยของพนัักงานของบริิษัทั ตลอดจนลููกค้้า
และคู่่�ธุุรกิิจ
• ออกนโยบายให้้พนัักงานกลุ่่�มเสี่่�ยงต้้องมีีการดููแลสุุขภาพ
ตััวเองอย่่างใกล้้ชิิด (Self-Monitoring) หรืือการกัักตััวเอง
(Self-Quarantine) และให้้พนัักงานประจำำ�สำำ�นัักงาน
ปฏิิบััติิงานจากที่่�บ้้าน (Work From Home) ตามมาตรการ
ควบคุุมโรคจากภาครััฐ

067

068

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

• รัักษาสภาพคล่่อง โดยชะลอการใช้้งบประมาณที่ไ่� ม่่เกี่่ย� วข้้องกัับ
การดำำ�เนิินงาน และบริิหารจััดการสิินค้า้ คงเหลืือของบริิษัทั
ให้้เกิิดประสิิทธิภิ าพสููงสุุดเพื่่อ� ลดจำำ�นวนเงิินทุนุ หมุุนเวีียน
• บริิหารสััดส่่วนของแหล่่งการจััดหาวััตถุุดิบิ เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� ง
ด้้านระยะเวลาการจััดส่่ง เช่่น การเพิ่่�มสััดส่่วนการจััดหา
วััตถุุดิบิ ในประเทศ และนำำ�เข้้าจากแหล่่งที่ใ่� กล้้กับั โรงงานของ
บริิษััทเพิ่่�มมากขึ้้�น (Short Haul) ตลอดจนนำำ�ระบบ IT
เข้้ามาใช้้ในการบริิหารแผนการซื้้อ� และแผนการจััดส่่งวััตถุุดิบิ

5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนผลิต
5.1 ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของราคา
วัตถุดิบหลักและเชื้อเพลิง

• ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการจััดซื้้�อและการส่่งออกบางส่่วน
โดยเพิ่่�มสััดส่่วนการซื้้อ� ในรููปแบบของ FOB (Free On Board)
ซึ่่�งบริิษััทดำำ�เนิินการจองเรืือเองในสััดส่่วนที่่�สููงขึ้้�น เพื่่�อลด
การพึ่่�งพาผู้้�ประกอบการภายนอก และทำำ�ให้้บริิษััทเข้้าใจ
ถึึงสถานการณ์์ด้้านการขนส่่งได้้อย่่างละเอีียดและรวดเร็็ว
มากขึ้้�น และการใช้้การข้้ามแดนทางบก (Cross Border)
ด้้วยรถขนส่่งทดแทน

กระบวนการผลิิตของบริิษััทใช้้วััตถุุดิิบและพลัังงานจำำ�นวนมาก
โดยวััตถุุดิิบหลัักของบริิษััทประกอบด้้วยกระดาษรีีไซเคิิล (RCP)
ไม้้ เยื่่�อกระดาษบริิสุุทธิ์์� (Virgin pulp) และสารเคมีี ในขณะที่่�
ต้้นทุนพลั
ุ งั งานหลัักของบริิษัทั ประกอบด้้วยถ่่านหิินและเชื้้อ� เพลิิง
ชีีวมวล ซึ่่�งใช้้สำำ�หรัับโรงงานผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานถ่่านหิินที่่�ส่่ง
กระแสไฟฟ้้าและไอน้ำำ��ไปยัังกระบวนการผลิิตของบริิษััทในช่่วง
หลายปีี ที่่�ผ่่านมา ราคาวััตถุุดิิบหลัักและเชื้้�อเพลิิงดัังกล่่าว
มีีความผัันผวนและมีีการเปลี่่�ยนแปลงบ่่อยครั้้�ง ซึ่่�งเกิิดจาก
สาเหตุุหลายประการ เช่่น สถานการณ์์อุุปสงค์์และอุุปทาน
ของตลาด กฎระเบีียบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ภััยธรรมชาติิ สภาพอากาศ
และปััจจัยั อื่่น� ๆ ที่อ่� ยู่่�นอกเหนืือการควบคุุมของบริิษัทั และคาดว่่า
จะผัันผวนต่่อไปในอนาคต

• สร้้ า งความไว้้ ว างใจในผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข องบริิ ษัั ท และสร้้ า ง
ความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้า โดยยกระดัับการปฏิิบััติิตามเรื่่�อง
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ในอุุตสาหกรรมอุุปโภคบริิโภค รวมถึึงการจััดการภายในเพื่่อ� ให้้
สามารถส่่งมอบสิินค้้าและบริิการให้้ลููกค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
และสื่่�อสารมาตรการต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างสม่ำำ�� เสมอ

เอสซีีจีีพีีตระหนัักว่่า ความผัันผวนของราคาวััตถุุดิิบหลัักและ
เชื้้�อเพลิิงมีีความเสี่่�ยงที่่�อาจทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิตผัันผวนด้้วย
เช่่นกันั ซึ่่ง� ในกรณีีที่ร่� าคาวััตถุุดิบิ หลัักและเชื้้อ� เพลิิงปรัับตััวสููงขึ้้น�
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และบริิษััทอาจไม่่สามารถปรัับราคาผลิิตภััณฑ์์
ให้้สะท้้อนกัับต้้นทุนพลั
ุ งั งานที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้น� ได้้ ก็็อาจจะส่่งผลกระทบ
ต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงมีีมาตรการ
ในการจััดการความเสี่่�ยงดัังนี้้�
• มีีธุรุ กิิจครบวงจรตั้้ง� แต่่ต้นน้ำ
้ ำ��ถึึงปลายน้ำำ�� โดยดำำ�เนิินกิจิ กรรม
จััดหาไม้้อย่่างครบวงจร ตั้้�งแต่่ส่่งเสริิมการปลููกไม้้โตเร็็ว
การปลููกสวนไม้้ยููคาลิิปตััสของบริิษัทั เอง และการจััดหาไม้้
เพื่่�อส่่งต่่อเป็็นวััตถุุดิิบให้้กัับอุุตสาหกรรมเยื่่�อกระดาษ
ซึ่่�งเยื่่�อกระดาษจะนำำ�ไปใช้้เป็็นวััตถุุดิิบสำำ�หรัับทำำ�กระดาษ
พิิมพ์์เขีียน บรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับอาหาร และกระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
• กระจายความเสี่่�ยงโดยการจััดหาวััตถุุดิิบจากหลายแหล่่ง
เช่่น จััดหา RCP ภายในประเทศ ทั้้�งจากศููนย์์จััดการวััสดุุ
รีีไซเคิิล จััดซื้้�อตรง และจากคู่่�ค้้า สำำ�หรัับการจััดหา RCP
ต่่างประเทศ มีีการกระจายการซื้้�อในทุุกทวีีป เพื่่�อให้้มีี
ช่่องทางการจััดหาวััตถุุดิิบมากขึ้้�น
• มีีการจััดหาวััตถุุดิบิ หลัักผ่่านหน่่วยงานกลางและมีีการรวมซื้้อ�
(Pooled Sourcing) เพื่่�อให้้สามารถบริิหารต้้นทุุนได้้
อย่่างเหมาะสม
• มีีการใช้้เชื้้�อเพลิิงทางเลืือกที่่�หลากหลาย เช่่น Biomass
จากชิ้้�นไม้้สัับ เปลืือกไม้้ รวมถึึงการลดความผัันผวนต้้นทุุน
ด้้านพลัังงานโดยมีีการทำำ�สััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
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6. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
6.1 ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในเชิ ง กลยุ ท ธ์
การรวมเข้ า กั บ กิ จ การหรื อ ธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท
ได้มาจากการเข้าควบรวมกิจการ
เอสซีีจีีพีีมีีกลยุุทธ์์การเติิบโตทางธุุรกิิจผ่่านการควบรวมกิิจการ
อื่่�น ๆ ที่่�มีีความสอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
โดยความสำำ�เร็็จของกลยุุทธ์์นี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับความสามารถของบริิษัทั
ในการคััดเลืือกธุุรกิิจที่่บ� ริิษัทจ
ั ะเข้้าควบรวมกิิจการ การดำำ�เนิินการ
เพื่่�อให้้ได้้มา และการรวมเข้้ากัับกิิจการหรืือธุุรกิิจที่่�บริิษััท
ได้้ ม า ซึ่่� ง ประกอบไปด้้ ว ยความเสี่่� ย งหลายประการ เช่่ น
ความเสี่่ย� งในการประเมิินมููลค่า่ กิิจการ ความเสี่่ย� งในการประเมิิน
จุุดแข็็งและจุุดอ่่อนของกิิจการที่่�จะได้้มา ความเสี่่�ยงในการ
ตรวจสอบข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการก่่อนที่่�จะเข้้าทำำ�ธุุรกรรม
ความเสี่่�ยงเกี่่�ยวกัับการควบรวมและบริิหารกิิจการ ซึ่่�งรวมถึึง
ความเสี่่�ยงด้้านการรวมบุุคลากรเดิิมที่่�มีีอยู่่�เข้้ากัับบุุคลากรของ
กิิจการที่่�บริิษััทเข้้าซื้้�อ อัันเนื่่�องมาจากความแตกต่่างทางด้้าน
วััฒนธรรมและภาษา ตลอดจนความเสี่่�ยงด้้านการเมืืองและ
กฎระเบีียบของบางประเทศ ซึ่่ง� ทำำ�ให้้บริิษัทั อาจไม่่ได้้รับั ประโยชน์์
อย่่างเต็็มที่ภ่� ายในระยะเวลาตามที่่ค� าดหวััง บริิษัทจึ
ั งึ มีีมาตรการ
จััดการความเสี่่�ยงดัังนี้้�
• ปรัับปรุุงกระบวนการคััดเลืือกและควบรวมกิิจการให้้มีคี วาม
ชััดเจนขึ้้�น ทั้้�งในด้้านการนำำ�เสนอข้้อมููลเพื่่อ� การตััดสิินใจของ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง และความครอบคลุุมของกระบวนการ
ทำำ�งาน ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการคััดเลืือกกิิจการไปจนถึึงภายหลััง
การควบรวมกิิจการเสร็็จสิ้้น� ซึ่่ง� เรีียกว่่า Pre & Post Merger
Integration Framework (PPMI)
• กำำ�หนดให้้มีีการนำำ�เสนอแผนบููรณาการกิิจการต่่อผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง และมีีการติิดตามผลการบููรณาการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
โดยให้้ความสำำ�คััญทั้้�งด้้านประโยชน์์จากการผนึึกพลัังทาง
ธุุรกิิจ (Synergy) บรรษััทภิิบาล (Governance) และ
การปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กร (Culture Integration)
• จััดให้้มีีทีีมที่่�ปรึึกษาที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญจากด้้านต่่าง ๆ เช่่น
กฎหมาย และการเงิิน เพื่่อ� พิิจารณาความเสี่่ย� งในการควบรวม
กิิจการ และกำำ�หนดมาตรการจััดการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
เหล่่านั้้�น

6.2 ความเสี่ยงจากการที่โรงงานผลิตของบริษัท
อาจหยุดชะงัก
บริิษััทมีีโรงงานผลิิตจำำ�นวน 42 แห่่งในประเทศไทย ประเทศ
เวีียดนาม ประเทศอิินโดนีีเซีีย ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ และประเทศ
มาเลเซีีย และบริิษััทยัังมีีแผนที่�่จะขยายการประกอบธุุรกิิ จ
ของบริิษััททั้้�งในระยะกลางและระยะยาวไปยัังประเทศอื่่�น ๆ
ทั้้�งในและนอกภููมิิภาคอาเซีียน การประกอบธุุรกิิจรวมทั้้�ง

การจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทนั้้�นมีีความเสี่่�ยงด้้านการ
ดำำ�เนิินงานและความเสี่่ย� งอื่่น� ๆ ที่ต่� ามปกติิจะเกิิดขึ้้นกั
� บั การผลิิต
บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ กระดาษบรรจุุภััณฑ์์ และ
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์พอลิิเมอร์์ เช่่น ความเสี่่ย� งในการผลิิต การจััดเก็็บ และ
การขนส่่งบรรจุุภััณฑ์์ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดช่่วงเวลาที่่�เครื่่�องจัักร
ไม่่ทำำ�งานนอกกำำ�หนดการ (Downtime) ทำำ�ให้้กำำ�ลังั การผลิิตของ
โรงงานนั้้�นลดลง และส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของโรงงาน
ผลิิตของบริิษััท ดัังนั้้�นบริิษััทกำำ�หนดให้้มีีมาตรการบริิหาร
ความเสี่่�ยงดัังต่่อไปนี้้�
• กำำ�หนดให้้ทุุกโรงงานมีีข้้อมููลมาตรฐานของเครื่่�องจัักร และ
ใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิร่่วมกัันได้้ในโรงงานทั้้�งหมด
• ให้้พนัักงานเอสซีีจีีที่่�ได้้รัับมอบหมายงานในแต่่ละประเทศ
หรืือในแต่่ละโรงงาน ช่่วยจััดการธุุรกิิจและรายงานให้้ประธาน
เจ้้าหน้้าที่ป่� ฏิิบัติั กิ ารของแต่่ละกิิจการทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• จััดให้้มีีการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการร่่วมกัับบริิษััทย่่อยใน
ต่่างประเทศประจำำ�ทุุกเดืือน โดยกำำ�หนดให้้มีโี รงงานสำำ�รอง
(Backup Plant) ที่่�สามารถผลิิตผลิิตภััณฑ์์ทดแทนกัันได้้
เพื่่�อรองรัับในกรณีีที่่�การผลิิตในโรงงานบางประเทศอาจจะ
หยุุดชะงััก
• จัั ด ตั้้� ง ทีี ม ขายในแต่่ ล ะภููมิิ ภ าคเพื่่� อ มุ่่�งเน้้ น ไปที่่� ลูู กค้้ า
Multi-National Company (MNC) ที่่�มีีการผลิิตทั้้�ง
ในประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม และประเทศอิินโดนีีเซีีย
• ส่่งเสริิมให้้มีีการสร้้างความตระหนัักรู้้�ให้้กัับพนัักงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�องผ่่านการจััดอบรมและกิิจกรรมต่่าง ๆ

6.3 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถคาดการณ์
แนวโน้มของเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
การเติิบโตของตลาดในภููมิิภาคอาเซีียนส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลมาจาก
การเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญ (Megatrends) เช่่น
การอุุปโภคบริิโภคที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจากการขยายตััวของเขตเมืือง
อย่่างรวดเร็็ว และการเพิ่่�มขึ้้�นของประชากรที่่�มีีระดัับรายได้้
ปานกลางและรายได้้ที่่�พึึงใช้้สอยได้้ (Disposable Income)
การเปลี่่ย� นแปลงดัังกล่่าวทำำ�ให้้พฤติิกรรมและความต้้องการของ
ผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น การปรัับเปลี่่�ยนไปซื้้�อสิินค้้าผ่่าน
ช่่องทางอีีคอมเมิิร์์ซ การให้้ความสำำ�คััญกัับความสะดวกจาก
การใช้้ผลิิตภััณฑ์์ และการตระหนัักถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
บนแนวคิิดเรื่่อ� งความยั่่ง� ยืืน ดัังนั้้�นการออกแบบและรููปแบบของ
บรรจุุภััณฑ์์ของบริิษััทจึึงต้้องสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้ในทัันทีี
ตามความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น บรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

“

การออกแบบและรููปแบบ
ของบรรจุุภััณฑ์์ของบริิษััท
จึึงต้้องสามารถปรัับเปลี่่�ยนได้้
ในทัันทีีตามความต้้องการ
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

”
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จะต้้องสามารถยืืดอายุุการเก็็บรัักษาได้้ยาวนานขึ้้�น มีีขนาดเล็็ก
และน้ำำ�� หนัั ก เบา สามารถปิิ ด ผนึึ ก ซ้ำำ�� ได้้ เข้้ า ไมโครเวฟได้้
และสามารถกำำ�จััดได้้ง่่าย หรืือบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
จะต้้ อ งมาจากกระบวนการผลิิ ต ที่่� ใช้้ วัั ต ถุุ ดิิ บ และพลัั ง งาน
ในปริิมาณลดลง (Lightweight G Technology) ซึ่่�งลด
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น
กลยุุทธ์ท์ างธุุรกิิจของบริิษัทขึ้้
ั น� อยู่่�กัับความสามารถในการนำำ�เสนอ
โซลููชัันบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่แ่� ตกต่่างและตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า
แต่่ละรายของบริิษััท และเพื่่�อบริิหารจััดการความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
บริิษััทจึึงได้้นำำ�มาตรการต่่อไปนี้้�มาใช้้ในกระบวนการทำำ�งาน
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกิิดจากการนำำ�เสนอ
โซลููชัันบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ ๆ เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
ได้้อย่่างรวดเร็็ว ดัังนี้้�
• การพััฒนาโปรแกรมบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
(Customer Relationship Management)
• การจััดตั้้ง� ฝ่่ายโซลููชัันด้า้ นการออกแบบของบริิษัทั กล่่าวคืือ
เอสซีีจีีพีี อิินสไปร์์ โซลููชัันส์์ สตููดิิโอ (SCGP-Inspired
Solutions Studio) ที่่�ให้้บริิการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์
• มีีผลิิตภััณฑ์์ในสายธุุรกิิจบรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจรที่ค่� รอบคลุุม
และหลากหลายกว่่า 120,000 รููปแบบ (Stock Keeping
Unit หรืือ SKU) เพื่่�อรองรัับตลาดผู้้�บริิโภคที่่�มีีแนวโน้้ม
ความต้้องการที่่�หลากหลายและเติิบโตสููง

ขายออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้น� ทำำ�ให้้มีคี วามต้้องการมากขึ้้นต่
� อ่ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมต่่อการขนส่่ง ขนาดเล็็กลง สามารถ
ป้้องกัันความเสีียหายของสิินค้า้ ได้้มาก หรืือการที่่ผู้� บ้� ริิโภคหัันมา
สั่่ง� อาหารไปรัับประทานที่่บ้� า้ นและมีีความตระหนัักใส่่ใจต่่อสุุขภาพ
มากขึ้้�น ส่่งผลให้้มีคี วามต้้องการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ปลอดภััย สามารถ
ลดความเสี่่ย� งจากการปนเปื้้อ� น และช่่วยในการดููแลสุุขภาพเพิ่่�มขึ้้น�
ด้้วยเช่่นกััน
สถานการณ์์เศรษฐกิิจที่่�มีีแนวโน้้มการเติิบโตในระดัับต่ำำ��และ
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปเหล่่านี้้� อาจส่่งผลต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทในอีีก 3 - 5 ปีีข้้างหน้้า ซึ่่�งหาก
บริิษัทั ไม่่สามารถปรัับกลยุุทธ์แ์ ละรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่าง
เหมาะสมและทัันกาล หรืือไม่่สามารถนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ได้้ทััน
บริิษัทั อาจจะสููญเสีียลููกค้้า หรืือมีีต้นทุ
้ นุ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้น�
บริิษััทจึึงมีีแผนในการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงโดย
• เพิ่่�มสััดส่่วนการขายบรรจุุภััณฑ์์ให้้กัับลููกค้้าในภาคธุุรกิิจ
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ค่่อนข้้างน้้อย
• ทำำ�งานร่่วมกัับลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่อ� ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต
ขนส่่ง และสร้้างโซลููชัันบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่เ่� หมาะสมสำำ�หรัับลููกค้้า
แต่่ละราย โดยเฉพาะลููกค้้าที่่�อยู่่�ในภาคธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ
ซึ่่�งความต้้องการผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว

7. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

• นำำ�มาตรการต่่าง ๆ มาใช้้ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบรรจุุภััณฑ์์ของ
บริิษัทถูู
ั กสุุขลัักษณะและเป็็นไปตามมาตรฐานขั้้�นสููง ว่่าด้้วย
การปฏิิบััติติ ามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารที่่�ดีใี นการผลิิตอาหาร
(Good Manufacturing Practices หรืือ GMP)

7.1 ความเสี่ยงจากการหดตัวอย่างต่อเนื่องของ
อุปสงค์และภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

• จััดให้้มีบี รรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจรที่่ห� ลากหลายกว่่า 120,000
SKUs เพื่่อ� รองรัับความต้้องการที่ห่� ลากหลายของผู้้บ� ริิโภค

ในปีี 2563 วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ส่่งผลให้้
เศรษฐกิิจของประเทศในภููมิิภาคอาเซีียนรวมทั้้�งที่่�ประเทศไทย
ประเทศเวีียดนาม ประเทศอิินโดนีีเซีีย และประเทศฟิิลิิปปิินส์์
หดตััว และกำำ�ลังั ซื้้อ� ของผู้้บ� ริิโภคลดลงอย่่างมาก แม้้ว่า่ ภาครััฐจะเริ่่ม�
ผ่่อนปรนมาตรการล็็อกดาวน์์เพื่่อ� จำำ�กัดั การแพร่่ระบาดลงในช่่วง
ครึ่่ง� หลัังของปีี 2563 รวมถึึงการพััฒนาวััคซีีนสำำ�หรัับโรคโควิิด 19
มีีความคืืบหน้้าเร็็วกว่่าที่ค่� าด จะทำำ�ให้้เศรษฐกิิจในบางประเทศเริ่่ม�
ทยอยฟื้้นตั
� วั จากจุุดต่ำำ��สุดุ ขึ้้น� มาแล้้ว แต่่สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
และประสิิทธิิภาพการใช้้วััคซีีนยัังคงมีีความไม่่แน่่นอนสููง จึึงยััง
มีีโอกาสที่่�จะทำำ�ให้้อััตราการเติิบโตของเศรษฐกิิจอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งหากเศรษฐกิิจเติิบโตในระดัับต่ำำ��เป็็นเวลานาน
ก็็อาจจะส่่งผลกระทบในเชิิงลบต่่อกำำ�ลังั ซื้้อ� ของผู้้บ� ริิโภคบางกลุ่่�ม
อย่่างถาวร ในขณะเดีียวกััน วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด 19 ยัังทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงของภููมิิทัศั น์์ทางธุุรกิิจที่่ร� วดเร็็ว
ยิ่่ง� ขึ้้น� อาทิิ การเปลี่่ย� นแปลงของพฤติิกรรมของผู้้บ� ริิโภคที่เ่� ปลี่่ย� นไป
นิิยมซื้้อ� สิินค้า้ ออนไลน์์มากขึ้้น� ธุุรกิิจร้า้ นอาหารเปลี่่ย� นรููปแบบเป็็น

7.2 ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนเศษกระดาษ
รีไซเคิล (RCP) ซึง่ เป็นวัตถุดบิ หลักของบริษทั
เนื่องจากกฎระเบียบห้ามหรือจำ�กัดการนำ�เข้า
เศษกระดาษรีไซเคิล ทีม่ แี นวโน้มเข้มงวดมากขึน้
ในหลายประเทศ
ในปีี 2561 ประเทศจีีนได้้เริ่่�มนำำ�ข้้อห้้ามการนำำ�เข้้าของเสีียมา
บัังคัับใช้้กับั ผู้้ป� ระกอบการภายในประเทศจีีน ซึ่่ง� ได้้ครอบคลุุมถึึง
การควบคุุมและจำำ�กััดปริิมาณการนำำ�เข้้า RCP ด้้วยระบบโควตา
ที่่�รััฐบาลเป็็นผู้้�อนุุมััติิ ด้้วยเป้้าหมายที่่�จะลดการนำำ�เข้้าของเสีีย
เข้้าสู่่�ประเทศ ในแต่่ละปีีที่่�ผ่่านมารััฐบาลของประเทศจีีนได้้มีี
การปรัับลดโควตาการนำำ�เข้้า RCP พร้้อมกัับเพิ่่�มความเข้้มงวด
ด้้านการคััดกรองคุุณภาพของ RCP นำำ�เข้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�
โควตาดัังกล่่าวได้้ถููกปรัับลงจนเป็็นศููนย์์สำำ�หรัับปีี 2564 ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการในประเทศจีีนไม่่สามารถนำำ�เข้้า RCP ได้้
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564 เป็็นต้้นไป และส่่งผลให้้ RCP ที่่�เคย
ส่่งเข้้าประเทศจีีนจำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนจุุดหมายปลายทางไปยััง
ประเทศอื่่�น เช่่น ประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน ผลกระทบจากข้้อห้้าม
ดัังกล่่าวได้้ทำำ�ให้้รััฐบาลในประเทศที่่�ได้้รัับผลข้้างเคีียงเริ่่�มตื่่�นตััว
เช่่น ประเทศอิินโดนีีเซีียได้้มีีการออกมาตรการควบคุุมคุุณภาพ
ของเศษกระดาษนำำ�เข้้าอย่่างเข้้มงวด โดยมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่
เดืือนกรกฎาคม 2562 และประเทศเวีียดนามได้้ประกาศเป้้าหมาย
ว่่าจะห้้ามการนำำ�เข้้าเศษกระดาษผสม (Mixed paper) ตั้้�งแต่่
เดืือนมกราคม 2565 เป็็นต้้นไป แม้้ว่่ามาตรการของประเทศ
ดัังกล่่าวอาจจะยัังไม่่รุุนแรงเท่่ากัับของประเทศจีีน แต่่ก็็มีโี อกาส
ที่่ป� ระเทศดัังกล่่าวจะยกระดัับความเข้้มข้้นขึ้้น� รวมถึึงการที่ป่� ระเทศ
อื่่�น ๆ ในภููมิิภาคอาเซีียนจะเริ่่�มนำำ�มาตรการในลัักษณะเดีียวกััน
มาบัังคัับใช้้ในอนาคต สำำ�หรัับประเทศไทย แม้้จะยัังไม่่มีกี ารประกาศ
กฎระเบีียบใด ๆ ออกมาจากทางภาครััฐ แต่่ภาคธุุรกิิจก็็ได้้มีีการ
ยกระดัับการจััดการของเสีียให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
ออกแบบให้้มีีกระบวนการจััดการเชิิงป้้องกัันอย่่างเหมาะสม
เช่่น การคััดเลืือกผู้้�ขายที่่�ได้้มาตรฐาน เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในกรณีี
ที่่�กฎระเบีียบอาจมีีความเข้้มงวดเพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต
กระบวนการผลิิตของบริิษัทมี
ั กี ารพึ่่�งพา RCP มากกว่่าร้้อยละ 95
ของเยื่่�อกระดาษทั้้�งหมดที่่�นำำ�มาใช้้ในสายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์
ครบวงจรของบริิษััท การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการค้้าของ RCP
และโอกาสที่่�รััฐบาลของประเทศต่่าง ๆ ในภููมิิภาคอาเซีียนซึ่่�งมีี
โรงงานผลิิตกระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัทตั้้
ั ง� อยู่่� อาจนำำ�ข้อ้ ห้้ามที่่�
มีีความเข้้มงวดมากขึ้้น� หรืือเข้้มงวดเท่่ากัับประเทศจีีนมาบัังคัับใช้้
ย่่อมเป็็นความเสี่่�ยงต่่อกระบวนการผลิิตของบริิษััท และหาก
บริิษััทไม่่สามารถจััดหาแหล่่งวััตถุุดิิบ RCP ในประเทศทดแทน
ได้้เพีียงพอ หรืือกระบวนการผลิิตของบริิษััทไม่่สามารถรองรัับ
การใช้้ RCP จากแหล่่งอื่่�นได้้อย่่างเต็็มที่่� ก็็อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อธุุรกิิจและผลการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
เอสซีีจีีพีีจึึงได้้ตั้้�งเป้้าหมายระยะยาวให้้สััดส่่วนของปริิมาณ RCP
ที่่�สามารถจััดหาได้้จากแหล่่งภายในประเทศที่่�บริิษััทมีีโรงงาน
ตั้้�งอยู่่� เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสััดส่่วนประมาณครึ่่�งหนึ่่�งของปริิมาณ RCP
ที่่�บริิษััทใช้้ในแต่่ละปีี โดยกำำ�หนดให้้มีีมาตรการดัังนี้้�
• เพิ่่�มจำำ�นวนศููนย์์จัดั การวััสดุุรีไี ซเคิิลที่่บ� ริิษัทั เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการเอง
และเครืือข่่ายศููนย์์จััดการวััสดุุรีีไซเคิิลของบริิษััทที่่�บริิษััท
ภายนอกเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ ในทุุกประเทศที่่�บริิษััทมีีโรงงาน
ผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์
• เพิ่่�มเครืือข่่ายการจััดเก็็บโดยตรงจากผู้้�ประกอบการค้้าส่่ง
และค้้าปลีีกขนาดใหญ่่ โรงงาน และนิิคมอุุตสาหกรรม
• กระจายแหล่่งนำำ�เข้้าวััตถุุดิบิ ให้้หลากหลายทั้้�งจากสหรััฐอเมริิกา
ยุุโรป ประเทศญี่่�ปุ่่�น และประเทศออสเตรเลีีย
• ริิเริ่่�มแอปพลิิเคชััน Paper-X เป็็นระบบให้้บริิการรัับซื้้�อ
กระดาษกลัับมารีีไซเคิิล เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานทั่่�วไปสามารถเรีียก

ใช้้บริิการ ทำำ�ให้้สะดวกและรวดเร็็วในจััดเก็็บ RCP เปิิดตััว
ครั้้�งแรกในเดืือนมีีนาคม 2562
• รณรงค์์เพิ่่�มอััตราการจััดเก็็บกระดาษกลัับมาใช้้ใหม่่ (Recovery
Rate) ของประเทศ และสนัับสนุุนการคััดแยกตั้้�งแต่่ต้้นทาง
โดยร่่วมกัับนิิติิบุุคคลที่่�พัักอาศััย โรงเรีียน มหาวิิทยาลััย ตึึก
สำำ�นัักงาน และเครืือข่่ายความร่่วมมืือต่่าง ๆ ในการจััดตั้้�ง
จุุดรัับ (Drop Point) RCP ผ่่านโครงการ Paper-X เพื่่�อนำำ�
เศษกระดาษจากกลุ่่�มลููกค้้าต้้นทางกลัับมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบ
ของบริิษััท ซึ่่�งช่่วยลดการสร้้างของขยะในแหล่่งชุุมชนและ
สถานประกอบการ โดยในปีี 2563 ได้้มีกี ารตั้้ง� จุุดรัับเพิ่่�มขึ้้น�
เป็็นมากกว่่า 380 แห่่งในประเทศไทย
• ส่่งเสริิมแนวคิิดด้้านหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยการจััดกิิจกรรมร่่วมกัับหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ เช่่น งาน SCG
SD Symposium, Perks from Trash ตลอดจนเข้้าร่่วม
ลงนามกัับเครืือข่่ายเพื่่อ� ความยั่่ง� ยืืนแห่่งประเทศไทย (TRBN)
และภาคีีเพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ผ่่านโครงการ
“หมุุนเวีียน เปลี่่�ยนโลก”

7.3 ความเสีย่ งจากมลภาวะทางสิง่ แวดล้อม อันเกิด
จากพลาสติกและปัญหาขยะพลาสติก
ปััจจุบัุ นปั
ั ญ
ั หามลภาวะทางสิ่่ง� แวดล้้อมอัันเกิิดจากพลาสติิกและ
ปััญหาขยะพลาสติิกมีีความรุุนแรงเพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ผู้้�บริิโภค
มีีแนวโน้้มที่จ่� ะตระหนัักถึึงผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและแนวคิิด
เรื่่�องความยั่่�งยืืนมากขึ้้�น เหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ได้้ส่่งผลกระทบต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคอย่่างมีีนััยสำำ�คััญที่่�อาจจะ
เห็็นผลชััดเจนขึ้้�นในอีีก 3 - 5 ปีีข้้างหน้้า เช่่น เน้้นการเลืือกซื้้�อ
สิินค้า้ และเลืือกใช้้บริิการที่่เ� ป็็นมิติ รต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม การซื้้อ� สิินค้า้
และบริิการจากผู้้�ประกอบการที่่�มีีแนวทางลดการใช้้ทรััพยากร
ในการผลิิตหรืือการนำำ�วััสดุุรีีไซเคิิลกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต
อีีกครั้้�ง กระแสความนิิยมดัังกล่่าวอาจทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคเลืือก
ที่่�จะไม่่ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทที่่�ทำำ�จากพลาสติิก หากบริิษััท
ไม่่มีีการพััฒนาเทคโนโลยีีด้้านการรีีไซเคิิล ก็็อาจมีีผลกระทบ
ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจและผลการดำำ�เนิินงานได้้รับั ผลกระทบอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญั
บริิษััทจึึงมีีมาตรการรองรัับดัังนี้้�
• ตั้้�งเป้้าเพิ่่�มสััดส่่วนรายได้้บรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์ที่่�สามารถ
รีีไซเคิิลได้้ประมาณร้้อยละ 100 ของรายได้้บรรจุุภััณฑ์์
พอลิิเมอร์์รวมภายในปีี 2568 และนำำ�หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
มาดำำ�เนิินงาน
• พััฒนานวััตกรรมสิินค้้าและบริิการที่่�ลดการใช้้ทรััพยากร
หรืือส่่งเสริิมการรีีไซเคิิลได้้ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy)
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• ฟิิล์์มที่่�ทำำ�จากวััสดุุพอลิิเมอร์์ชนิิดเดีียว เช่่น Laminated
Mono Material, R-1 ใช้้ในการผลิิตถุุงข้้าวสารทดแทน
การใช้้ฟิิล์์มหลายชั้้�นหลายวััสดุุที่่�รีีไซเคิิลยาก
• FybroZeal เป็็ นถุุ ง บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ก ระดาษทำำ�จ ากเยื่่� อ
ธรรมชาติิ เคลืือบด้้วยสารเคมีีพิิเศษสููตรน้ำำ��ที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม ปิิดผนึึกด้้วยความร้้อน โดยไม่่ต้้องเคลืือบ
ฟิิล์์มพลาสติิก สามารถรีีไซเคิิลและย่่อยสลายเองตาม
ธรรมชาติิ
• หลอดกระดาษ Fest ทดแทนการใช้้หลอดพลาสติิกแบบ
ใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง
• ด้้าน Packing System บริิษััทนำำ�เทคโนโลยีี Multi-Pack
เข้้ามาใช้้ในอุุตสาหกรรมกลุ่่�มเครื่่อ� งดื่่ม� ซึ่่ง� ประกอบด้้วยการใช้้
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องกระดาษแข็็งแบบพัับได้้ (Folding Carton)
ร่่วมกัับการให้้บริิการเครื่่�องจัักรที่่�ใช้้ในการพัับขึ้้�นรููปกล่่อง
(Multi-Pack Machine) ทดแทนการใช้้พลาสติิกห่่อ

• กระบวนการจััดเก็็บพลาสติิกผ่่านการจััดเก็็บร่่วมกัับโครงการ
Drop Point เพื่่�อให้้ครบวงจร

7.4 ความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เอสซีีจีีพีีใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการประกอบธุุรกิิจเพื่่�อให้้
เกิิดประสิิทธิิภาพ โดยใช้้ในการวางแผนเกี่่�ยวกัับทรััพยากรของ
องค์์กร การสั่่�ง การผลิิต การจััดส่่ง และการบริิหารจััดการ
คลัังสิินค้า้ สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั ไปจนถึึงการควบคุุมคุุณภาพ
การติิดต่่อกัับลููกค้้า และการดำำ�เนิินการเพื่่อ� ให้้ระบบการเงิินของ
บริิษัทมี
ั คี วามถููกต้้อง และเมื่่อ� เกิิดวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด 19 บริิษัทก็
ั ไ็ ด้้ปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการทำำ�งานของพนัักงาน
ให้้มาอยู่่�ในรููปแบบของ Work From Home ซึ่่�งทำำ�ให้้พนัักงาน
ต้้องพึ่่�งพาการเชื่่�อมต่่อเข้้าสู่่�ระบบการทำำ�งานผ่่านเครืือข่่าย
ภายนอกมากขึ้้�น เครืือข่่ายเหล่่านั้้�นอาจมีีระดัับความปลอดภััย
ต่ำำ��กว่่าเครืือข่่ายของบริิษััท หรืือมิิได้้รัับการอััปเดตให้้มีีความ
ทัั น สมัั ย อยู่่�เสมอ จึึ ง ทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท เผชิิ ญ กัั บ ความเสี่่� ย งด้้ า น
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ความปลอดภััยทางระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (Cybersecurity)
ในรููปแบบต่่าง ๆ เพิ่่�มขึ้้�น เช่่น มััลแวร์์ การพยายามลอบเข้้าถึึง
ข้้อมููล และการโจมตีีความปลอดภััยทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่�น ๆ ที่่�
อาจทำำ�ให้้ข้้อมููลการพััฒนาสิินค้า้ และผลิิตภััณฑ์์ ข้้อมููลความลัับ
ทางการค้้า รวมถึึงข้้อมููลส่่วนตััวของลููกค้้า คู่่�ค้้า และพนัักงาน
เกิิดการรั่่�วไหล ถููกขโมย หรืือทำำ�ให้้ระบบการทำำ�งานหยุุดชะงััก
หรืือกระทบต่่อระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิต
ของบริิษััทได้้
บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของความปลอดภััยของระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีมี าตรการจััดการความเสี่่ย� ง
ดัังนี้้�
• นำำ�นโยบายการใช้้งานเทคโนโลยีีสารสนเทศของเอสซีีจีี
(SCG e-Policy) และแผนความปลอดภััยทางไซเบอร์์ เช่่น
การจำำ�แนกชั้้น� ความลัับและการจััดการข้้อมููล แนวทางการใช้้
สื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�ถููกวิิธีี ระเบีียบการใช้้งานเทคโนโลยีี
สารสนเทศสำำ� หรัั บ พนัั ก งานที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
ทรััพยากรบุุคคลมาใช้้
• กำำ�หนดและส่่งเสริิมให้้มีกี ารสร้้างความตระหนัักรู้้ใ� นการใช้้งาน
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้กัับพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
ผ่่านการจััดอบรมและกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้พนัักงานมีี
ความรู้้ค� วามเข้้าใจในการใช้้งานระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
อย่่างถููกต้้อง และมีีความปลอดภััยจากการถููกคุุกคามทาง
ไซเบอร์์ รวมถึึงจััดให้้มีีการทำำ�แบบทดสอบ SCG Ethics
e-Testing เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
• การเพิ่่�มเติิมและติิดตั้้�งอุุปกรณ์์รัักษาความปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์ เช่่น การป้้องกัันการโจมตีีเว็็บไซต์์ (Web Application
Firewall) ระบบตรวจสอบการใช้้งานของผู้้�ใช้้งานสิิทธิ์์�สููง
(Privileged Access Management) และระบบควบคุุม
การเข้้าถึึงระบบเครืือข่่าย (Network Access Control)
รวมถึึงการป้้องกัันไวรััส มััลแวร์์ และการจััดการการอััปเดต
แพตช์์สำำ�หรัับเอสซีีจีีพีีทั้้�งหมด
• ตรวจประเมิินความเสี่่�ยงทางไซเบอร์์กัับระบบคอมพิิวเตอร์์
ที่่�ใช้้ควบคุุมกระบวนการด้้านผลิิตและดำำ�เนิินการป้้องกััน
ความเสี่่�ยง
• ดำำ�เนิินการซัักซ้้อมแนวทางการวางแผนกู้้�คืืนระบบงาน
Disaster Recovery Plan (DRP) เพื่่�อเตรีียมรองรัับ
สถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น รวมถึึ ง จัั ด ทำำ� แผนการรัั บ มืือและ
ตอบสนองภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber Incident
Response Plan) และฝึึกซ้้อมเพื่่�อป้้องกัันธุุรกิิจหยุุดชะงััก
จากการโจมตีีทางไซเบอร์์อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
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8. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
8.1 บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ SCC
ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในฐานะ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
SCC เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมในบริิษััท โดยมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นไม่่น้อ้ ยกว่่า
ร้้อยละ 70.0 ของหุ้้�นที่อ่� อกจำำ�หน่่ายแล้้วของบริิษัทั และจะยัังคงมีีอำำ�นาจควบคุุมบริิษัทั
ตราบเท่่าที่่� SCC ยัังคงถืือหุ้้�นเสีียงข้้างมากในบริิษััท SCC จะสามารถเลืือกบุุคคล
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการส่่วนใหญ่่ของคณะกรรมการของบริิษััท และใช้้เสีียง
ข้้างมากในคณะกรรมการแต่่งตั้้�งผู้้�บริิหารส่่วนใหญ่่ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบการบริิหาร
จััดการธุุรกิิจตามปกติิของบริิษัทั ได้้ นอกจากนี้้� SCC ยัังสามารถผ่่านมติิด้ว้ ยเสีียงข้้างมาก
ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท อีีกทั้้�งสามารถ
ห้้ามมิิให้้มีีหรืือดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทได้้ ดัังนั้้�น
ผลประโยชน์์ของ SCC จึึงอาจมิิได้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันหรืืออาจขััดแย้้งกัับ
ผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นของบริิษััทได้้
เอสซีีจีีพีีได้้จััดให้้มีีมาตรการจััดการความเสี่่�ยงนี้้� โดยการยึึดมั่่�นในหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีและหลัักการทำำ�ธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้ความเป็็นธรรมแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่าง
เท่่าเทีียมกััน
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การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
นโยบายและเป้าหมายการจัดการ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
เอสซีีจีีพีีและบริิษััทย่่อยทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศมีีนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน โดยพิิจารณาความเสี่่�ยงและโอกาสในการปรัับปรุุงงานในทุุกระดัับขององค์์กร ความต้้องการและ
ความคาดหวัังทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย รวมทั้้�งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
บรรษััทภิิบาล (ESG) และนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ประกอบการกำำ�หนดกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้ธุุรกิิจ
สามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืนในสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว โดยคำำ�นึึงถึึงสมดุุลทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และเศรษฐกิิจ ภายใต้้บรรษััทภิิบาล
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คู่่�มืือบรรษััทภิิบาลของบริิษััทได้้เผยแพร่่นโยบายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน นโยบายบรรษััทภิิบาล นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน นโยบาย
การบริิหารความเสี่่ย� ง นโยบายการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย นโยบายและแนวปฏิิบัติั ใิ นการจััดหาคััดเลืือกคู่่�ค้้า/คู่่�ธุรกิ
ุ จิ และจรรยาบรรณคู่่�ธุรกิ
ุ จิ
นอกจากนี้้�บริิษัทั ยัังได้้จัดทำ
ั ำ�นโยบายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและสภาพภููมิิอากาศ เพื่่�อแสดงถึึงความสำำ�คัญ
ั ในหลัักการดำำ�เนิินธุุรกิจที่่
ิ คำ� ำ�นึงึ ถึึง
การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสภาพภููมิิอากาศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวทางและเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยในปีี 2563 เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่�บริิษััทกำำ�หนดขึ้้�นสามารถ
ตอบสนองต่่อเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนตามแนวทางขององค์์การสหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals, SDGs)
ได้้จำำ�นวน 13 เป้้าหมาย ได้้แก่่
ขจัดความยากจน (No poverty)
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่
มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
(Good health and well-being)
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของทุกคนในทุกช่วงอายุ
การศึกษาที่เท่าเทียม
(Quality education)
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ แก่ทุกคน
ความเท่าเทียมทางเพศ
(Gender equality)
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนา
บทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง
การจััดการน้ำำ��และสุุขาภิิบาล
(Clean water and sanitation)
รัับรองการมีีน้ำำ��ใช้้ การจััดการน้ำำ��
และสุุขาภิิบาลที่่�ยั่่�งยืืน
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Decent work and
economic growth)
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพืน้ ฐาน
(Industry, innovation and
infrastructure)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง
และสนับสนุนนวัตกรรม

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
(Sustainable cities and communities)
ทำ�ให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความปลอดภัยทัว่ ถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
(Responsible consumption and
production)
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate action)
ดำ�เนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
(Life on land)
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
(Peace, justice and strong institutions)
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุตธรรม
ิ
ไม่แบ่งแยก
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Partnerships for the goals)
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

เป้้าหมายและแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของเอสซีีจีีพีี ในปีี 2563 ได้้แก่่

แนวทางด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

แนวทางการบริหารจัดการ

• พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้บริโภค ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต (Well-being) และรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (Climate Change & Circular Economy)
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
• พัฒนากระบวนการดำ�เนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามมาตรฐาน
• ร้อยละ 66.7 (2 ใน 3) รายได้จากการขายสินค้าและ
สากล
บริการที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice จากรายได้ • ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อสร้างโอกาสทาง
จากการขายรวม ในปี 2573
ธุรกิจใหม่ ๆ
• ร้อยละ 33.3 (1 ใน 3) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
ที่ใช้งานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับฉลาก SCG
Green Choice จากรายได้จากการขายรวม ในปี 2573

การสร้างประสบการณ์ของลูกค้า

• สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ เพื่อลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค
(B2B2C)
• สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภค (B2C)

• ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า ร้อยละ 100

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ธุรกิจ

• คูธ่ รุ กิจแสดงความมุง่ มัน่ ที่จะปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจ
ของเอสซีจีพี ร้อยละ 90 ของมูลค่าการจัดหา
• คู่ธุรกิจผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (ESG) ร้อยละ 100 ของมูลค่าการจัดหา
• คู่ธุรกิจในกระบวนการผลิตผ่านการรับรองความปลอดภัย
(SCG Contractor Certification System: SCS)
ร้อยละ 100

แนวทางด้านสังคม
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• ตรวจประเมินความเสี่ยงและให้การรับรองคูธ่ รุ กิจทุกรายเป็นประจำ�
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
• จัดกลุ่มคู่ธุรกิจเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคู่ธุรกิจทั่วไปลำ�ดับที่ 1
กลุม่ คู่ธุรกิจที่มีนัยสำ�คัญ กลุม่ คู่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
และกลุม่ คู่ธุรกิจทางอ้อมรายสำ�คัญ
• จัดทำ�แผนพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของ
คู่ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
• จัดตงั้ คณะทำ�งานด้านการจัดการสายโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) เพือ่
กำ�หนดกลยุทธ์และแผนงานในระดับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาคู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมคู่ธุรกิจตาม
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

• สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำ�งานให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมความปลอดภัย
• ส่งเสริมผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างานให้เป็นผู้น�ด
ำ า้ นความปลอดภัยทีใ่ ส่ใจ
สุขภาพและความปลอดภัย
ดูแลพนักงานและคธู่ รุ กิจอย่างใกล้ชดิ
• จำ�นวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงานและคู่ธุรกิจ • ใช้ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ยกระดับมาตรฐาน
0 ราย ทุกปี
ความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ
• อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงานของพนักงานและคธู่ รุ กิจ • พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นเครือ่ งมือกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านทีส่ ะดวก
เป็น 0 ในปี 2565
และรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

• เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงจากการ
ดำ�เนินงานในกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจีพี และทางอ้อม
โดยการสนับสนุนและส่งเสริมคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าทาง
ธุรกิจ และกิจการร่วมทุน ให้ตระหนัก คุม้ ครอง และเคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชนในการดำ�เนินธุรกิจ
• ประเด็นทีเ่ ป็นความเสี่ยงได้รบั การวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหา (Mitigation and Preventive Plan) รวมถึงได้รบั การ
จัดการบรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ (Remediation Actions)
ครบถ้วนร้อยละ 100
• จำ�นวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น 0

• ปฏิบตั ิตาม “นโยบายสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี” และกฎหมายของ
แต่ละประเทศ หรือสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณี
• ดำ�เนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due
Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง

แนวทางด้านสังคม

เป้าหมาย

การดูแลและพัฒนาพนักงาน
• ปี 2565 พนักงานในประเทศไทยได้รบั การประเมินสมรรถนะ
และการจัดทำ�แผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) บนระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System,
LMS) ครบทุกคนร้อยละ 100 ต่อเนื่องทุกปี
• ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทัง้ หมดในประเทศมากกว่า
ร้อยละ 80 ในปี 2565

การพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน
• ความพึงพอใจของชุมชนร้อยละ 90

แนวทางด้านสิ่งแวดล้อม
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แนวทางการบริหารจัดการ
• สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการโค้ช โดยพนักงานรับผิดชอบ
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง มีผู้บังคับบัญชาสนับสนุน
• พัฒนาความสามารถของพนักงานให้ตอบโจทย์การแข่งขันของธุรกิจและ
พัฒนาผู้น�ำ ให้มที ศั นคติ ความรู้และความสามารถ และสามารถพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพขึ้นเป็นกำ�ลังสำ�คัญของเอสซีจีพี
• สร้ า งปั จจั ย สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยระบบการบริ ห ารจั ด การ
การเรียนรู้ (LMS) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค
พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล
• การสร้างคุณค่าขององค์กรเพือ่ ดึงดูดผู้มศี กั ยภาพและความสามารถ
เข้าร่วมงาน
• ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร
• ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทัง้ จากภายในและภายนอก เพือ่ ช่วยเหลือ
ดูแลสังคม
• สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนสู่สังคม
• สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และแก้ไข
ปัญหาของสังคม
• พัฒนาชุมชนต้นแบบ และขยายผลสู่ชุมชนเครือข่าย

• เพิ่มปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานสะอาด
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล
• ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการและอุปกรณ์ให้มปี ระสิทธิภาพ
การจัดการพลังงานและการรับมือกับ
การใช้พลังงานสูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ บรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2593
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 10 ภายในปี 2563 • พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชัน ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ร้อยละ 20 ภายในปี 2568 และร้อยละ 28 ภายในปี 2573
• ประยุกต์ใช้เครือ่ งมือด้านเศรษฐศาสตร์เพือ่ ส่งเสริมการลดการปล่อย
เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550
ก๊าซเรือนกระจก
• ลดการใช้พลังงานร้อยละ 13 ภายในปี 2568 เทียบกับกรณี
•
ปลูกและฟื้นฟูพื้นที่ป่าบนบกให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและ
ปกติ ณ ปีฐาน 2550
เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
• จัดกิจกรรมสร้างจิตสำ�นึกการอนุรักษ์พลังงานและการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ
•
•
•
การบริหารจัดการน้ำ�
•
• ลดการใช้้น้ำ�จ
ำ� ากภายนอกร้้อยละ 35 ภายในปีี 2568 เทีียบ •
กัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557

� ้วยการบริิหารจััดการน้ำำ�� อย่่างบููรณาการ
ลดความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ�ด้
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำ�ำ� ในกระบวนการผลิิตและผลิิตภััณฑ์์
นำำ�น้ำ�ทิ้้
ำ� �งที่่�ผ่่านการบำำ�บััดกลัับมาใช้้งาน
พััฒนาความสามารถของบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานด้้านน้ำำ��
ฟื้้�นฟููระบบนิิเวศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแหล่่งน้ำำ��และสนัับสนุุนน้ำำ��ให้้ชุุมชน/
เกษตรกรรม

• ลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำ�เนิด
• บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมตามหลัก 3R และเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ทัง้ ของเสียอันตรายและไม่อันตราย
การจัดการของเสีย
ภายในเอสซีจี และเอสซีจีพีให้มากที่สุด
• ของเสียจากกระบวนการผลิตนำ�ไปฝังกลบเป็น 0 ทุกปี
• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำ�วัตถุดิบและของเสียกลับมาใช้ใหม่
• ปี 2568 ลดปริมาณของเสียต่อตันผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำ�จัด • เพิ่มมูลค่าให้ของเสียโดยการแปรรูปของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่มี ี
โดยการเผาทิ้งไม่ก่อประโยชน์ร้อยละ 92 เทียบกับปริมาณ
มูลค่าเพิ่ม
ณ ปีฐานปี 2557
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

คูธุรกิจ
ผูผลิต
สินคา

ผูมีสวนไดเสีย
สินคาและบร�การ

ผูให
บร�การ

ผูจัด
จําหนาย

ผูขนสง

ระบบนิเวศ
จรรยาบรรณ คูธุรกิจ
การดูแลความปลอดภัย
สิทธิมนุษยชน
การสรางคุณคาที่ยั�งยืนสูคูธุรกิจ
การจัดหาที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม

ทรัพยากร
ของเสีย

ตนนํ้า
การจัดการ
ของเสีย
เปนพลังงาน

พลังงาน
ทดแทน

เช�้อเพลิง
ฟอสซ�ล

ว�จัยและ
พัฒนา
เพ��มการใช
การจัดการ
พลังงาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
SCGP Packaging Solutions

พนักงาน
การดูแลและพัฒนา

ลดการใช / ใชอยางคุมคา

ทรัพยากรนําเขา

นํ้า

วัตถุดิบ

การจัดการ
ของเสีย
เปนทรัพยากร
ทดแทน

SCG Circular Way

การจัดการนํ้า

การจัดการ
วัตถุดิบ

ความหลากหลาย
ทางช�วภาพ
และระบบนิเวศ

สิทธิมนุษยชน

สุขภาพและความปลอดภัย

การอนุรักษ�
และฟ��นฟู
การเก็บกักคารบอน

การจางแรงงานทองถิ�น
การดูแลสังคมและชุมชน

ชุมชน
ดูแลและ
ใชประโยชน

CSR นํากลับ
มาใหชุมชน

เศรษฐกิจหมุนเว�ยน
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ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
เอสซีีจีีพีีให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียของบริิษัทั มาโดยตลอด โดยมีีแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีส่ี ่วนได้้เสีีย
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ยัันปลายน้ำำ�� ดัังแสดงในรููปนี้้�

หนวยงานภายนอก
สรางความรวมมือ

ลดปร�มาณ
ลดผลกระทบ

ผูถือหุน
ผูรวมลงทุน
เจาหนี้

ภาค
เอกชน

ภาครัฐ

กาซเร�อนกระจก
และมลพ�ษ
ทางอากาศ

ภาค
ว�ชาการ

สื่อมวลชน

ปลายนํ้า
ลูกคา
กลุมธุรกิจ

ความรับผิดชอบ
ตอสินคาและบร�การ

สินคา
บร�การ
และ
โซลูชัน

Co Creation
รวมกับลูกคา
การสราง
ประสบการณ
ของลูกคา

ลูกคา

ลูกคา
กลุมผูบร�โภค

เผากําจัด
ฝงกลบเปนศูนย
การจัดการของเสีย
ลดปร�มาณ

ของเสีย
วัสดุเหลือทิ�ง
นํ้าเสีย
การบําบัด
นํากลับมาใชใหม

ขยะของเสีย
จากผูบร�โภค
รวบรวม
และคัดแยก

082

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

เอสซีีจีีพีีนำำ�หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาใช้้ในทุุกขั้้�นตอนของ
ห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า ตั้้ง� แต่่การออกแบบ การจััดหา การผลิิต การขายและ
การขนส่่ง การใช้้งาน และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ โดยใช้้พลังั งาน
และทรััพยากรธรรมชาติิที่่มี� อี ยู่่�อย่่างจำำ�กัดั ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ลดการใช้้ ใช้้ซ้ำำ�� หมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่ ใช้้พลัังงานทดแทน
และเหลืือส่่วนที่่�ไม่่สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์หรืือต้้องกำำ�จััด
ให้้น้้อยที่่�สุุด

นอกจากนี้้�กระบวนการผลิิตสิินค้้า บริิการของบริิษััทยัังลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ลดการใช้้พลัังงานและปริิมาณของเสีีย
รวมทั้้�งบริิษัทั ยัังดููแลชุุมชนรอบโรงงานและผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียทุกุ กลุ่่�ม
จััดทำำ�โครงการเพื่่�อสัังคมต่่าง ๆ รวมทั้้�งกิิจกรรมรณรงค์์และ
ปลููกจิิตสำำ�นึกึ การอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม พร้้อมประสานความร่่วมมืือ
กัับทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่่ง� เป็็นปััจจัยสำ
ั ำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเกิิดขึ้้น� ได้้จริิง

การวิเคราะห์และการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
เอสซีีจีีพีีจำำ�แนกผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียออกเป็็น 12 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ร่่วมลงทุุน เจ้้าหนี้้� พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ธุุรกิิจ คู่่�ค้้า ชุุมชน
หน่่วยงานราชการ สื่่อ� มวลชน ภาคประชาสัังคม/นัักวิิชาการ/ผู้้�นำำ�ความคิิด และคู่่�แข่่ง ซึ่่ง� ผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มอาจได้้รับั ผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินงานหรืือส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในระดัับที่่�ต่่างกััน จึึงมีีการแบ่่งกลุ่่�มเพื่่�อการบริิหารจััดการและ
วิิเคราะห์์ความคาดหวัังของผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย การสื่่�อสาร/ช่่องทาง และวััตถุปุ ระสงค์์การมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีียออกเป็็น 8 แนวทาง
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยในปีี 2563 การวิิเคราะห์์ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
กลุ่ม
ความต้องการ
ผู้มีส่วนได้เสีย
และความคาดหวัง
1. ผู้้�ถืือหุ้้�น/ผู้้�ร่่วม • ผลการดำำ�เนิินงานและ
ลงทุุน/เจ้้าหนี้้�
การเติิบโตทางธุุรกิิจ
• การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่� ดีี การบริิ ห ารงาน
ด้้วยความโปร่่งใส
• ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััท
• จ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลอย่่ า ง
เหมาะสม

•
•
•
•
•
•
•
•

การสื่อสาร/ช่องทาง
วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม
ประชุุมใหญ่่ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
• เปิิ ด เผยข้้ อ มููลที่่� สำำ�คัั ญ และ
แถลงผลดำำ�เนิินงานทุุกไตรมาส
จำำ�เป็็นเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงาน
รายงานประจำำ�ปีแี ละรายงานการพััฒนา ของเอสซีีจีีพีี
ที่่�ยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี
• กำำ�กับั ดููแลกิิจการอย่่างโปร่่งใส
ประชุุ มกัั บ นัั ก วิิ เ คราะห์์ (Analyst เป็็นธรรม ตรวจสอบได้้
conference)
• รัั บ ฟัั ง ค ว า มคิิ ด เ ห็็ น / ข้้ อ
Investor Relation (IR) เดิินทางชี้้แ� จงผล เสนอแนะ เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาการ
/แผนการดำำ�เนิิ นงานกัับ Investor ดำำ�เนิินการ
ทั่่�วโลก
โทรศััพท์์สายด่่วนและอีีเมล บริิหาร
โดย IR
เว็็บไซต์์
จัั ดกิิ จ กรรมเยี่่� ยมชม โรงงาน และ
กิิจกรรม CSR

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย
2. พนัักงาน

3. ลููกค้้า

ความต้องการ
และความคาดหวัง
• การได้้เรีียนรู้้แ� ละพััฒนา
ทัักษะ (Reskill and
Upskill) และเพิ่่�มพููน
ศัั ก ยภาพให้้ ส อดรัั บ
กัั บ การเปลี่่� ย นแปลง
ทางธุุรกิิจ
• ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กรและแนวทาง
ในการปรัับตััว
• การดููแลพนัักงาน

•
•

•

4. คู่่�ธุุรกิิจ/คู่่�ค้้า
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•

•

•
•
•
•
•

•
ผนวกรวมการให้้บริิการ •
และโซลููชัันที่่�ตอบโจทย์์
ลููกค้้าอย่่างครบวงจร
มีีช่่องทางออนไลน์์แก่่ •
ลููกค้้าในช่่วงสถานการณ์์ •
โรคโควิิ ด 19 เพื่่� อ •
ตอบสนองพฤติิ กรรม
ลููกค้้า
สิิ น ค้้ า และบริิ ก ารที่่� มีี
คุุ ณ ภาพ ตอบสนอง
ความต้้ อ งการของ
ลููกค้้ า และเป็็ น มิิ ตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
สนัั บ สนุุ น องค์์ ค วามรู้้� •
และเป็็ น พี่่� เ ลี้้� ย งให้้
คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อยกระดัับ
การขนส่่ ง ด้้ ว ยความ •
ปลอดภััย พร้้อมที่่�จะ
เติิ บ โตไปพร้้ อ มกัั บ
เอสซีีจีีพีี
•
สนัั บ สนุุ น องค์์ ค วามรู้้�
การดำำ�เนิินงานที่่�คำำ�นึงึ ถึึง
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ •
มีีบรรษััทภิิบาล (ESG)
เ พื่่� อ ย ก ร ะ ดัั บ ก า ร
ดำำ�เนิินงานคู่่�ธุุรกิิจและ •
คู่่�ค้้ า ลดความเสี่่� ย ง
ในการปฏิิบััติิงานและ
ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง

การสื่อสาร/ช่องทาง
สื่่�อสารข้้อมููลให้้พนัักงานบริิษััททราบ
อย่่างสม่ำำ��เสมอผ่่านวารสารเผยแพร่่
ขององค์์กร
จัั ดกิิ จ กรรมผู้้� บ ริิ ห ารพบพนัั ก งาน
1 ครั้้�งต่่อไตรมาส
สำำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงานต่่อ
องค์์กรทุุกปีี
สำำ�รวจความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นทางการ
และไม่่เป็็นทางการ
การแจ้้งข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�
และตระหนัั ก ถึึ ง การดููแลสุุ ข ภาพ
ในช่่วงการระบาดของโรคโควิิด 19
ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารภายในต่่าง ๆ
ได้้แก่่ อีีเมล ไลน์์กรุ๊๊�ป Employee
Connect Application
Whistle Blower
รัับข้้อร้้องเรีียน คำำ�แนะนำำ�/ติิชม จาก
ลููกค้้ า ผ่่ า นช่่ อ งทางที่่� ห ลากหลาย
ตลอด 24 ชั่่�วโมง
สำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าทุุกปีี
สำำ�รวจความมีีชื่่�อเสีียงของแบรนด์์
รัับฟัังความต้้องการของลููกค้้ามาพััฒนา
สิินค้้า/บริิการ ผ่่านเฟซบุ๊๊�ก เว็็บไซต์์ และ
เยี่่�ยมเยีียนลููกค้้า

เยี่่ยม
� เยีียนคู่่�ธุรกิ
ุ จิ และคู่่�ค้้าอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นและรัับฟััง
ข้้อเสนอแนะหรืือข้้อควรปรัับปรุุงต่่าง ๆ
ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึก สร้้างความตระหนััก
และส่่งเสริิมพฤติิกรรมการทำำ�งานให้้เกิิด
เป็็นวััฒนธรรมความปลอดภััย
สััมมนาแบ่่งปัันองค์์ความรู้้� และเทรนด์์
ใหม่่ ๆ ที่่�อาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินงาน
ของคู่่�ธุรกิ
ุ ิจและคู่่�ค้้า
ยกระดัับคู่่�ธุุรกิิจขนส่่งด้้วยการตรวจ
ประเมิินและพััฒนาภายใต้้โครงการ
Sustainability Program ทุุกปีี
จััดทำำ�มาตรการในการดำำ�เนิินงานของ
คู่่�ธุุรกิิจและคู่่�ค้้า รวมถึึงนำำ�เทคโนโลยีี
ดิิ จิิ ทัั ล และออนไลน์์ ม าใช้้ เ พื่่� อ ความ
ปลอดภัั ยภ ายใต้้ วิิ ก ฤตการณ์์ ก าร
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19

วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม
• รัับรู้้�ปััญหา ความคาดหวััง
• เข้้าใจความต้้องการพนัักงาน
และอำำ�นวยความสะดวกเพื่่�อให้้
พนัักงานทำำ�งานอย่่างมีีความสุุข
และมีีประสิิทธิิผล
• เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้พนัักงาน
รัับทราบความเคลื่่�อนไหวใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีีพีี
• สร้้างวััฒนธรรมส่่งเสริิมความ
ร่่ ว มมืื อ กัั บ ผู้้� มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย
กลุ่่�มอื่่�น ๆ

• รัับรู้้�และเข้้าใจความต้้องการ
ของลููกค้้า เพื่่�อส่่งมอบสิินค้้า
และบริิการที่่�ตอบสนองความ
ต้้องการที่่�แท้้จริิงของลููกค้้า
• ร่่วมพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กัับลููกค้้า
กลุ่่�มธุุรกิจิ รวมถึึงส่่งเสริิมความ
ร่่วมมืือระหว่่างลููกค้้ากลุ่่�มธุุรกิจิ
เพื่่�อพััฒนาสิินค้้าและบริิการที่่�
สร้้างความยั่่�งยืืน
• สร้้ า งช่่ อ งทางให้้ ลูู กค้้ า ให้้
ข้้ อ เสนอแนะในสิิ น ค้้ า ขอ
คำำ�ปรึึกษา วิิธีีแก้้ปััญหา และ
รัับข้้อร้้องเรีียน
• ส่่ ง เสริิ ม และดููแลเรื่่� อ งความ
ปลอดภััยและสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ� งานของคู่่�ธุุ รกิิ จ
ทั้้�งในกระบวนการผลิิต และ
การขนส่่ง
• สร้้างคุุณค่่าต่่อการดำำ�เนิินงาน
ของคู่่�ธุุรกิิจและคู่่�ค้้า
• สนัับสนุุน และยกระดัับการ
ดำำ�เนิินงานของคู่่�ธุรกิ
ุ จิ และคู่่�ค้้า
เพื่่�อให้้มีกี ารพััฒนาความรู้้� เพื่่�อ
ให้้การทำำ�งานเกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด
• พััฒนาโครงการความร่่วมมืือ
เพื่่� อ ต่่ อ ยอดการเติิ บ โตทาง
ธุุรกิิจ

084

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย
5. ชุุมชน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ความต้องการ
และความคาดหวัง
• การดููแลการดำำ�เนิินงาน
ไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อ
ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
• การใช้้ ศัั ก ยภาพของ
เอสซีี จีี พีี ใ นการช่่ ว ย
พัั ฒ นาและยกระดัั บ
คุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน
• การเรีียนรู้้�และพััฒนา
เพื่่� อสร้้ างความมั่่� นคง
ทางอาชีีพและรายได้้

•
•
•
•
•
•

6. หน่่วยงาน
ราชการ

• เป็็ น ต้้ น แบบที่่� ดีี แ ก่่
องค์์กรอื่่�นในด้้านการ
บริิหารจััดการที่่�โปร่่งใส
และเป็็นเลิิศ
• ให้้ ค วามร่่ ว มมืื อ กัั บ
หน่่วยงานราชการ และ
นำำ�เสนอแนวทางสู่่�การ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
• เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิิน
ธุุ รกิิ จ อย่่ า งโปร่่ ง ใส
ตรวจสอบได้้
• ดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยคำำ�นึงึ ถึึง
ผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
และชุุมชน

•
•
•
•
•
•

การสื่อสาร/ช่องทาง
ลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมเยีียนชุุมชน เพื่่�อรัับฟััง
ความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ความต้้องการ
ของชุุมชนผ่่านกิิจกรรมชุุมชนสััมพันั ธ์์
สำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชนประจำำ�ปีี
(Community Satisfaction Survey)
เป็็นคู่่�คิิด ให้้คำำ�ปรึึกษา และช่่วยพััฒนา
ชุุมชนในมิิติิต่่าง ๆ โดยใช้้ศัักยภาพของ
องค์์กร
ผสานความร่่ ว มมืื อ ระหว่่ า งชุุ มช น
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ภาครััฐ และภาคส่่วนที่่�
เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์ด้้านสัังคม
สื่่� อ สัั ง คมออนไลน์์ (ไลน์์ , เฟซบุ๊๊�ก,
ทวิิตเตอร์์)
กิิจกรรมเปิิดบ้า้ น ให้้ชุมช
ุ นเข้้าชมโรงงาน
และรัับฟัังความคิิดเห็็น
รัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ
จากภาครััฐ
ร่่วมให้้ข้อ้ คิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ต่่อกฎ
ระเบีียบและแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ของ
ภาครััฐ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับภาครััฐ และ
แบ่่งปัันแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเพื่่�อให้้ภาครััฐ
นำำ�ไปเผยแพร่่
เข้้าร่่วมเป็็นกรรมการหรืือคณะทำำ�งาน
ร่่วมกัับภาครััฐในการนำำ�เสนอกฎเกณฑ์์
ต่่าง ๆ
เยี่่�ยมเยีียนหน่่วยงานราชการต่่าง ๆ
เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
ให้้ข้อ้ มููลเรื่่อ� งการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
ที่่�ผ่่านบทความ สื่่�อ เวทีีแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น นิิทรรศการ งานวิิชาการ
งานสััมมนาต่่าง ๆ

วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม
• เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุมชน เคารพ
สิิทธิิชุมช
ุ น ดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อม
รอบชุุมชน
• พััฒนา ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
และเสริิมสร้้างประโยชน์์สุขุ ของ
ชุุมชนและสัังคมที่่�เอสซีีจีพีี เี ข้้าไป
ดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้ง� ในประเทศไทย
และอาเซีียน
• รัับฟัังความคิิดเห็็นของชุุมชน
• พััฒนาโครงการความร่่วมมืือที่่�
นำำ�ศักั ยภาพของชุุมชนมาสร้้าง
ประโยชน์์ให้้แก่่สัังคม

• ดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิจิ อย่่าง
ถููกต้้ อ งและเหมาะสมตาม
กฎหมายและระเบีียบปฏิิบััติิ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
• ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการ
ทั้้�งทางด้้านวิิชาการและการ
สนัันสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย
7. สื่่�อมวลชน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ความต้องการ
และความคาดหวัง
การสื่อสาร/ช่องทาง
วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม
• เป็็ น ต้้ น แบบองค์์ ก ร • เผยแพร่่ข้อ้ มููลข่่าวสารของธุุรกิจิ ในด้้าน • สื่่อ� สารข้้อมููลข่่าวสารขององค์์กร
ขนาดใหญ่่ ที่่� ใ ห้้ ค วาม ต่่าง ๆ อย่่างสม่ำำ��เสมอ อาทิิ งานแถลง ผ่่านการสััมภาษณ์์สื่่�อมวลชน
สำำ�คัั ญ กัั บ การดำำ� เนิิ น ผลประกอบการ งานแถลงข่่าวของธุุรกิจิ
เชิิงลึึก และ Online survey
ธุุรกิิจตามแนวทางการ • กิิจกรรมเยี่่�ยมชมการดำำ�เนิินงานหรืือ (empathize media) เพื่่�อให้้
พััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน (เศรษฐกิิจ กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมตามโอกาส
การจััดเตรีียมเนื้้�อหาข่่าวสาร
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม) • สนัับสนุุนการจััดกิจิ กรรมของสื่่อ� มวลชน ตรงกัั บ ความต้้ อ งการของ
และทำำ�อย่่างจริิงจัังและ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ สัังคม และสอดคล้้อง สื่่�อมวลชนที่่�มีีความต้้องการ
ต่่อเนื่่�อง มีีผลงานที่่�เห็็น กัับแนวทางของเอสซีีจีีพีีตามโอกาส ที่่�แตกต่่างกััน
เป็็นรููปธรรม จัับต้้องได้้ สมควร
• สร้้างช่่องทางการสื่่�อสารข้้อมููล
• พููดคุุยเพื่่�อรัับฟัังข้้อเสนอแนะ ความ ข่่ า วสารทางออนไลน์์ เพื่่� อ
คิิดเห็็น หรืือข้้อควรปรัับปรุุงต่่าง ๆ เพื่่�อ เผยแพร่่ ข้้ อ มููลที่่� ถูู กต้้ อ ง
นำำ�ไปพััฒนาและออกแบบการสื่่�อสารให้้ ครบถ้้วน และทัันต่่อเหตุุการณ์์
ตรงตามความต้้องการและเป็็นประโยชน์์ และอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับ
ต่่อประชาชนผู้้�รับั ข้้อมููลข่่าวสาร
สื่่�อมวลชน
• สร้้างการมีีส่่วนร่่วมและสาน
สััมพันั ธ์์ที่่�ดีีกัับสื่่�อมวลชน
8. ภาคประชาสัังคม • เป็็ น ต้้ น แบบและช่่ ว ย • รัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ • เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ครบถ้้วนและ
นัักวิิชาการ ผู้้�นำำ� เป็็ นพี่่� เลี้้� ย งแก่่ องค์์ กร จากภาคประชาสัั ง คม นัั ก วิิ ช าการ โปร่่งใส
ความคิิด
ขนาดกลางและขนาดเล็็ก และผู้้�นำำ�ความคิิด เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาการ • รัั บ ฟัั ง ค ว า มคิิ ด เ ห็็ น แ ล ะ
อื่่น� ๆ ได้้เรีียนรู้้แ� นวปฏิิบัติั ิ ดำำ�เนิินงาน
ข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ จากภาค
ที่่� ดีี ด้้ า นการพัั ฒ นาที่่� • ร่่ ว มมืื อ ในโครงการที่่� ส่่ ง เสริิ ม เรื่่� อ ง ประชาสัังคม
ยั่่�งยืืน
ความยั่่�งยืืนของสัังคม
• หาโอกาสเพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือ
• ผนึึ ก กำำ�ลัั ง กัั บ องค์์ ก ร • การให้้ข้้อมููลเรื่่�องการดำำ�เนิินงานของ เพื่่� อ ผลัั ก ดัั น และขัั บ เคลื่่� อ น
ขนาดใหญ่่ เ พื่่� อ สร้้ า ง องค์์กรผ่่านบทความ สื่่�อ การประชุุม ประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเปลี่่ย� นแปลงที่่�สำำ�คัญั
นิิทรรศการ งานวิิชาการ งานสััมมนา ความยั่่�งยืืน
ด้้านความยั่่�งยืืน
ต่่าง ๆ
• สร้้างความตระหนัักและสร้้าง
• ให้้ ค วามร่่ ว มมืื อ กัั บ
ความเข้้าใจแก่่สังั คมในประเด็็น
หน่่วยงานราชการ และ
สำำ�คัญ
ั ด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
นำำ�เสนอแนวทางที่่�ดีเี พื่่�อ
• นำำ�องค์์ความรู้้�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญ
มุ่่�งสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
มาสนัับสนุุนในโครงการความ
ร่่วมมืือ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการวิิเคราะห์์ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม บริิษััทมีีแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ ครอบคลุุมแนวทางด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้บรรษััทภิิบาล สรุุปผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563 ที่่�สำำ�คัญ
ั มีีดังั นี้้�
ความรับผิดชอบตอสินคาและบร�การ
การสรางประสบการณ
ของลูกคา
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการขายสินคาและ
และบร�การที่ไดรับฉลาก บร�การที่ใชงานอยางเปนมิตร SCG ที่ไดรับฉลาก ความพ�งพอใจโดยรวม
SCG Green Choice ตอสิ�งแวดลอมและไดรับฉลาก Green Choice ของลูกคา
(31,484 ลานบาท) SCG Green Choice
รอยละ
รอยละ
รอยละ
(ผลสำรวจป 2562
ดำเนินการสำรวจทุก 2 ป)
จากรายไดการขายรวม

32

80

2.2

33.9

การสรางคุณคาที่ยั�งยืนสูคูธุรกิจ
คูธุรกิจแสดงความมุงมั�นที่จะ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
คูธุรกิจของเอสซ�จ�พ�

คูธุรกิจไดรับการประเมินความเสี่ยง
ดานความยั�งยืน (ESG Risk) รอยละ
ของมูลคาการจัดหา

90

รอยละ
ของมูลคาจัดหา

สุขภาพและ
ความปลอดภัย
จำนวนอุบัติเหตุ
ถึงขั�นเสียช�ว�ตของ
พนักงานและ
คูธุรกิจ
ราย

0

แนวทาง
ดานสังคม

100

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ถึงขั�นหยุดงานของพนักงาน
และคูธุรกิจเทากับ
ราย

0.217
ตอ

1,000,000

ชั�วโมง-คน

โดยพนักงานจัดการที่เปน
หญิง คิดเปนรอยละ 20.6

การดูแลและพัฒนาพนักงาน
คาใชจายในการ
จำนวนวันฝกอบรมเฉลี่ย
สงเสร�มการเร�ยนรู
ของพนักงานทั�งในและ
และพัฒนาพนักงาน
ตางประเทศ
ทั�งในและตางประเทศ
วันตอคน
ลานบาท (ไมรวม e-learning)

172

2

12.8

ลดการใช
พลังงาน รอยละ

5.4

เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2550

0

ผลิตภัณฑ

สงเสร�มและสนับสนุนคนพ�การ
ใหมีอาช�พและรายไดโดยการจาง
เปนพนักงานประจำ

17

ความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานเทียบกับพนักงาน
ทั�งหมดในประเทศ
รอยละ

80

การบร�หารจัดการน้ำ
ลดการใชน้ำจาก
ภายนอก
รอยละ
เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปฐาน 2557

การจัดการพลังงานและการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลดการปลอย
กาซเร�อนกระจก
รอยละ

4,790
14

(รอยละ 17 ของมูลคาการจัดซ�้อ)

95

การจัดการดานสิทธิมนุษยชน
สัดสวนพนักงานหญิง
จำนวนการ
ละเมิดสิทธิ
ตอพนักงานทั�งหมด
มนุษยชน
รอยละ

17.5

มูลคาการจัดหาและผลิตภัณฑ
ในรายการจัดหาที่เปนมิตรตอ
ลาน
สิ�งแวดลอม
บาท

คูธุรกิจใน
กระบวนการผลิต
ผานการรับรอง
ความปลอดภัย (SCS)
รอยละ

(คูธุรกิจที่มีมูลคาการจัดหามากกวา 1 ลานบาท)

16.8

แนวทาง
ดานสิ�งแวดลอม

สัดสวนการนำน้ำที่ผาน
การบำบัดกลับมาใชใหม
รอยละ

14.1

แนวทางดาน
เศรษฐกิจ

คน
และสงเสร�มให
ประกอบอาช�พอิสระ

51

คน

การพัฒนาและ
มีสวนรวมกับชุมชน
ความพ�งพอใจของชุมชน
รอยละ

90

การจัดการของเสีย
ปร�มาณของเสียจาก
กระบวนการผลิตไปฝงกลบ
เทากับ

0.77ตัน

จากของเสียทั�งหมด 1,066,999 ตัน

ปร�มาณการจัดการของเสีย
ตันตอผลิตภัณฑโดยการ
เผาทำลายไมเกิดประโยชน
ที่ลดลงรอยละ

99.6

เทียบกับปฐาน 2557

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ข้อมูลการดำ�เนินงาน
รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง (%)
รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่�ได้้รัับฉลาก SCG Green Choice (%)
เงิินลงทุุนเพื่่�อการวิิจััย พััฒนา และนวััตกรรม (ล้้านบาท)
จำำ�นวนสิิทธิิบััตรและอนุุสิิทธิิบััตร
สััดส่่วนเงิินที่่�ใช้้ในการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล
ต่่อรายได้้จากการขาย (%)
ปริิมาณวััตถุุดิิบ (พัันตััน)
ปริิมาณวััสดุุนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (พัันตััน)
ก๊๊าซเรืือนกระจก Scope 1+2 (ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า)
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550 (%)
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก (ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์)
ปริิมาณพลัังงานทดแทน (เพตะจููล) - เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล
ปริิมาณพลัังงานทดแทน (เพตะจููล) - เชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนได้้
ปริิมาณพลัังงานทดแทน (เพตะจููล) - เชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนไม่่ได้้
สััดส่่วนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน (%)
ปริิมาณการใช้้พลัังงานที่่�ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550 (%)
ปริิมาณการใช้้พลัังงาน (จิิกกะจููลต่่อตััน)
ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอกที่่�ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557 (%)
สััดส่่วนน้ำำ��กลัับมาใช้้ (%)
ปริิมาณการใช้้น้ำ��จ
ำ ากภายนอก (ลููกบาศก์์เมตรต่่อตััน)
ปริิมาณการจััดการของเสีียอุุตสาหกรรมโดยการฝัังกลบ (ตััน)
ปริิมาณการจััดการของเสีียต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์ โดยการเผาทำำ�ลายไม่่เกิิดประโยชน์์
ที่่�ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน 2557 (%)
อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน (รายต่่อ 1,000,000 ชม.-คน) พนัักงาน+คู่่�ธุุรกิิจ
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทั้้�งหมด (ราย) - พนัักงาน (ชาย : หญิิง)
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทั้้�งหมด (ราย) - คู่่�ธุรกิ
ุ ิจ (ชาย : หญิิง) (ในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
และขนส่่งโดยตรง)
อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึก (รายต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง)
- พนัักงาน
สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในพนัักงานทั้้�งหมด (%)
สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับจััดการ (Management) (%)

2559 2560 2561 2562 2563
43
47
51
52
63
33
27
34
16
34
449
574
425
584
529
n/a
n/a
55
69
69
1.71
4,795
2,430
3.04
9.21
0.94
1.05
8.21
1.17
23.53
n/a
12.14
-0.33
6.48
20.09
10.69

1.32
5,224
2,887
3.02
11.00
0.89
0.95
8.55
1.25
23.52
6.99
11.84
-0.80
8.35
19.70
1

1.29
5,483
2,550
2.96
13.20
0.86
0.96
9.80
1.08
26.27
8.23
11.91
4.32
9.75
19.05
0.00

1.24
5,177
2,597
2.91
14.45
0.85
1.39
9.81
0.89
27.52
8.42
11.86
10.40
12.04
17.82
0.00

1.20
6,405
4,003
2.92
12.79
0.87
1.59
8.81
1.94
25.57
5.36
12.14
16.81
14.08
16.31
0.77

75.86

82.38

93.49

96.17

99.62

0.725
1:0

0.507
0:0

0.532
0:0

0.605
0:0

0.217
0:0

3:0

0:0

1:0

0:0

0:0

1.517
16.65
18.6

2.169
16.69
19.0

1.526
16.91
18.90

1.423
16.92
19.6

1.006
17.52
20.6

หมายเหตุ:
1
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นโดยตรง (Scope 1) เกิิดจากกระบวนการผลิิตหรืือกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�มีีแหล่่งกำำ�เนิิดอยู่่�ในความดููแล ควบคุุม และบริิหารจััดการของบริิษัท 
ั หรืือโรงงาน อาทิิ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเผาไหม้้ที่่�อยู่่�กับั ที่่� การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเผาไหม้้ที่่�มีีการเคลื่่�อนที่่� การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นจากการรั่่�วไหล 
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นปฏิิกิิริิยาเคมีี การปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�เกิิดจากการเผาไหม้้ชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ และการเผา Lime Mud ที่่� Lime Kiln ให้้ทำำ�การรายงานแยก
ออกจาก Scope 1 เนื่่�องจากคาร์์บอนที่่�ประกอบอยู่่�ในชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ และปููนขาวมีีแหล่่งกำำ�เนิิดจากธรรมชาติิ
2

ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นโดยอ้้อม (Scope 2) เกิิดจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงาน ได้้แก่่ ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากการผลิิตไฟฟ้้า ความร้้อน หรืือ
ไอน้ำำ��ที่่�ถููกนำำ�เข้้ามาจากภายนอกเพื่่�อใช้้งานภายในองค์์กร

เอสซีีจีีพีีดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนตาม GRI Standards และได้้รับั การตรวจสอบความถููกต้้องของข้้อมููล
ความยั่่�งยืืนสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โดยบริิษััทเคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย ที่่�ปรึึกษาธุุรกิิจ จำำ�กััด นอกจากนี้้�บริิษััทได้้
เปิิดเผยรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 2563 ไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
(www.scgpackaging.com)
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion
and Analysis: MD&A)
ภาพรวมธุรกิจและการดำ�เนินงาน
บริิษัทั เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) หรืือเอสซีีจีพีี ี ประกอบธุุรกิจิ โดยการถืือหุ้้�นในบริิษัทั อื่่น� (Holding Company) โดยมีีบริิษัทั ย่่อย
ที่่�ประกอบธุุรกิิจในสองสายธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญ คืือ (1) สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร และ (2) สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
1. สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร มีีสััดส่่วนรายได้้
ประมาณร้้อยละ 85 ของรายได้้จากการขายและบริิการ
ประกอบด้้วยสายธุุรกิิจย่่อย ดัังนี้้�
• บรรจุุภัณ
ั ฑ์์เยื่่อ� และกระดาษ (Fiber-Based Packaging)
เช่่น บรรจุุภัณ
ั ฑ์์กล่่องลููกฟููก (Corrugated Containers)
บรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อการจััดจำำ�หน่่าย (Retail Display
Packaging) ถุุงกระดาษรีีไซเคิิลสำำ�หรัับสิินค้้าอุุปโภค
บริิโภค และถุุงอุุตสาหกรรม
• กระดาษบรรจุุภััณฑ์์ (Packaging Paper)
• บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ จา กวัั ส ดุุ ส มรรถนะสูู ง และพอลิิ เ มอร์์
(Performance and Polymer Packaging หรืือ PPP)
ทั้้�งแบบอ่่อนตััว (Flexible Packaging) และแบบคงรููป
(Rigid Packaging)
2. สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ มีีสััดส่่วนรายได้้ประมาณ
ร้้อยละ 15 ของรายได้้จากการขายและบริิการ ประกอบด้้วย
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหาร ผลิิตภััณฑ์์เยื่่อ� และกระดาษ ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่
ประกอบไปด้้วยกระดาษพิิมพ์์เขีียนและเยื่่�อกระดาษ
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ปีี 2563 เป็็นปีีแห่่งการเติิบโตสำำ�หรัับบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือเอสซีีจีีพีี โดยบริิษััทได้้ดำำ�เนิินการเข้้า
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ท่่ามกลาง
สถานการณ์์ความผัันผวนของเศรษฐกิิจโลกจากวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 บริิษััทให้้ความสำำ�คััญใน
ความปลอดภััยสููงสุุดต่่อพนัักงาน กระบวนการผลิิตและสิินค้้า
ตลอดจนการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานสำำ�หรัับลููกค้้าให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ
ท่่ามกลางความผัันผวนของสภาพเศรษฐกิิจ เอสซีีจีีพีียัังคง
รัั ก ษาการเติิ บ โตอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง โดยมีี รา ยได้้จากการขาย
ในปีี 2563 เท่่ากัับ 92,786 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 4
จากปีีก่อ่ น จากการที่่�บริิษัทั มีีลูกู ค้้าอยู่่�ในหลากหลายอุุตสาหกรรม
โดยเฉพาะกลุ่่�มสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นในชีีวิติ ประจำำ�วััน

อาหารและเครื่่�องดื่่�ม สิินค้้าเกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพอนามััย
การซื้้�อสิินค้้าผ่่านระบบอีีคอมเมิิร์์ซ และการสร้้างประโยชน์์จาก
การผนึึกพลััง (Synergy) จากการควบรวมกิิจการในประเทศไทย
และประเทศอิินโดนีีเซีีย โดยมีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นเท่่ากับั 19,453 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 12 จากปีีก่่อน ซึ่่�งเป็็นผลจากการเพิ่่�มขึ้้�นของ
รายได้้จากการขายจากการควบรวมกิิจการ สำำ�หรัับ EBITDA
ในปีี 2563 เท่่ากัับ 16,876 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 11
จากปีีก่่อน โดยมีี EBITDA margin ที่่�ร้้อยละ 18 จากกลยุุทธ์์
การมอบโซลูู ชัั น เพื่่� อ ตอบโจทย์์ ค วามต้้องการของลูู ก ค้้า
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความสวยงามและมีีนวััตกรรม และ
การบริิหารต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สำำ�หรัับกำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากับั
6,457 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 23 จากปีีก่่อน และมีีอััตรา
กำำ�ไรสุุทธิิที่่�ร้้อยละ 7

การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
• เอสซีีจีพีี เี ริ่่ม� ทำำ�การซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในวัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563 โดยมีีมูลู ค่่า Market Capitalization
ประมาณ 150,000 ล้้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO)
และได้้ถูู ก จัั ด ให้้อยู่่�ในกลุ่่�มหลัั ก ทรัั พ ย์์ SET 50 โดย
ได้้เงิินจากการระดมทุุน IPO (รวมการขายหุ้้�นส่่วนเกิิน
Over-allotment) 40,092 ล้้านบาท เพื่่�อใช้้ในการลงทุุน
ขยายกิิจการทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ใช้้ในการ
ปรัับโครงสร้้างทางการเงิินรวมถึึงใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียน
ภายในกิิจการ
• การเข้้าร่่วมพัันธมิิตรทางธุุรกิจกั
ิ บั Rengo Co., Ltd. (Rengo)
ใน United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC) ประเทศ
ฟิิลิปิ ปิินส์์ ในสััดส่่วนการถืือหุ้้�นระหว่่างเอสซีีจีีพีกัี บั Rengo
ร้้อยละ 74.8 และร้้อยละ 25 ตามลำำ�ดัับ เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสของ
UPPC ในการเพิ่่�มยอดขายและขยายฐานลููกค้้าในประเทศ
ฟิิลิิปปิินส์์ รวมทั้้�งเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของสายธุุรกิิจ
บรรจุุภััณฑ์์ของเอสซีีจีีพีีในภููมิิภาคอาเซีียน
• เอสซีีจีีพีีประสบความสำำ�เร็็จในการควบรวมกิิจการ Bien
Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) ซึ่่�งเป็็น
บริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ ประเทศเวีียดนาม
ในสััดส่่วนร้้อยละ 94.1 โดยใช้้เงิินลงทุุนรวมประมาณ
2,700 ล้้านบาท SOVI เป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำำ�ด้้านบรรจุุภััณฑ์์
กล่่องกระดาษ โดยมีีฐานลููกค้้าหลัักทั้้ง� ที่่เ� ป็็นบรรษััทข้้ามชาติิ
และบริิษััทชั้้�นนำำ�ในเวีียดนาม การเข้้าลงทุุนนี้้�จะส่่งผลให้้
เอสซีีจีีพีีสามารถขยายฐานลููกค้้าในกลุ่่�มอาหาร เครื่่�องดื่่�ม

และสิิ น ค้้าอุุ ป โภคบริิ โ ภค อีี ก ทั้้� ง เป็็ น การเพิ่่� ม สัั ด ส่่ ว น
การบููรณาการในแนวตั้้ง� กัับโรงงานกระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
• เอสซีีจีีพีีได้้ลงทุุนใน Go-Pak UK Limited (Go-Pak) ใน
เดืือนมกราคม 2564 ในสััดส่่วนร้้อยละ 100 โดย Go-Pak
เป็็นหนึ่่ง� ในผู้้นำ� ำ�ในการให้้บริิการโซลููชันั ด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหาร
สำำ�หรัับธุุรกิิจอาหาร และบรรจุุภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มประเภท
นำำ�กลัับและพร้้อมรัับประทานในสหราชอาณาจัักร ยุุโรป
และอเมริิกาเหนืือ การควบรวมกิิจการกัับ Go-Pak เป็็นการ
ขยายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์อาหารของเอสซีีจีีพีีซึ่่�งจะช่่วยเสริิม
ความแข็็งแกร่่งของฐานตลาดผู้้�บริิโภคของบริิษััท และ
เป็็นการขยายฐานลููกค้้า การขยายความสามารถในการผลิิต
และจััดจำำ�หน่่าย
• เอสซีีจีีพีีได้้พััฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันด้้วยการ
พััฒนานวััตกรรมโซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ ๆ รวมถึึงการสร้้าง
ความแตกต่่างจากคู่่�แข่่งทางการค้้า โดยในปีีที่่�ผ่่านมา
ธุุรกิิจได้้เปิิดตััวเอสซีีจีพีี ี อิินสไปร์์ โซลููชัันส์์ สตููดิิโอ (SCGPInspired Solutions Studio) ซึ่่�งให้้บริิการโซลููชัันด้้าน
การออกแบบและพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อตอบโจทย์์ต่่อ
ความต้้องการของลููกค้้าที่่�หลากหลาย รวมทั้้�งช่่วยเสริิมสร้้าง
ความมีีเอกลัักษณ์์ให้้แก่่แบรนด์์ของลููกค้้า

090

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 : งบการเงินรวมของเอสซีจีพี
หน่วย : ล้านบาท

ปี
2563
ผลการดำ�เนินงานตามงบการเงินรวม
รายได้้จากการขาย
สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร
สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
ต้้นทุุนขาย
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (%)
ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายและค่่าใช้้จ่า่ ยในการบริิหาร
EBITDA
อััตรา EBITDA margin (%)
กำำ�ไรสุุทธิิ
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (%)
กำำ�ไรสุุทธิิต่อ่ หุุ้�น (บาท)
เงิินปัันผลจ่่ายต่่อหุุ้�น (บาท)
อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ (%)
ผลการดำ�เนินงานหลัก
Core EBITDA
Core Profit

2562

%
y-o-y

92,786
78,903
13,883
73,333
19,453
21%
10,363
16,876
18%
6,457
7%
1.95
0.45
30%

89,070
71,625
17,445
71,651
17,419
20%
9,754
15,147
17%
5,269
6%
1.69
0.98
58%

4%
10%
(20%)
2%
12%

17,537
6,638

14,974
5,573

17%
19%

6%
11%
23%

หมายเหตุ: รายได้จากการขายตามสายธุรกิจ หมายถึง รายได้จากการขายหลังตัดรายการระหว่างกัน
EBITDA
หมายถึง	กำ�ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
(ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และรวมกำ�ไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม)
ปี 2563 มีเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมเท่ากับ 8 ล้านบาท และปี 2562 เท่ากับ 12 ล้านบาท
กำ�ไรสุทธิ
หมายถึง กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ภาพรวมการดำ�เนินงานแยกตามสายธุรกิจ1, 2
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain : IPC)
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี 2563 รายได้้จากการขายของสาย
ธุุรกิจิ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจร เท่่ากับั 79,175 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น�
ร้้อยละ 10 จากปีีก่่อน โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการขยายธุุรกิิจ
ทั้้�งในและต่่างประเทศ ประกอบกัับความต้้องการใช้้สิินค้้า
อุุปโภคบริิโภคยัังเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องแม้้ภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว
สำำ�หรัับ EBITDA ที่่� 15,789 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 14 จาก

ปีีก่่อน โดยมีี EBITDA margin ที่่�ร้้อยละ 20 และมีีกำำ�ไรสุุทธิิ
7,200 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 17 จากปีีก่อ่ น ซึ่่ง� เป็็นผลจากกลยุุทธ์์
โซลููชันั บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ครบวงจรของเอสซีีจีพีี เี พื่่�อตอบสนองกลุ่่�มลููกค้้า
และอุุตสาหกรรมที่่�หลากหลาย ทั้้�งบริิษััทในประเทศขนาดใหญ่่
และบรรษััทข้้ามชาติิ และการบููรณาการภายในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
(Value chain) ทำำ�ให้้บริิษัทั มีีศักั ยภาพในการเติิบโตในอนาคต

หมายเหตุ: 1ผลการดำ�เนินงานแยกตามสายธุรกิจแสดงข้อมูลก่อนตัดรายการระหว่างธุรกิจย่อย / 2ธุรกิจย่อยแสดงข้อมูลหลังตัดรายการระหว่างส่วนงาน
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•

“ธุุรกิจิ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากเยื่่อ� และกระดาษ” รายได้้จากการ
ขายเท่่ากับั 23,747 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 4 จากปีีก่อ่ น
เนื่่อ� งจากความต้้องการซื้้�อสิินค้้าคงทนที่่ล� ดลง และปริิมาณ
การส่่งออกเสื้้อ� ผ้้าและรองเท้้าลดลง เนื่่อ� งจากวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดโรคโควิิด 19 อย่่างไรก็็ตามความต้้องการ
สิินค้้าในกลุ่่�มอุุปโภคบริิโภคยัังคงเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง

•

“ธุุรกิจิ กระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์” รายได้้จากการขายเท่่ากับั
48,293 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 16 จากปีีก่อ่ น สาเหตุุหลััก
มาจากการควบรวมกิิ จ การกระดาษบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์
ในประเทศอิินโดนีีเซีีย ซึ่่�งส่่งผลให้้เอสซีีจีีพีีเป็็นผู้้�ผลิิต
ชั้้�นนำำ�ด้้านกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ในประเทศอิินโดนีีเซีีย
ซึ่่�งเป็็นฐานที่่�สำำ�คััญเพื่่�อการต่่อยอดธุุรกิิจในอนาคต

•

“ธุุรกิจิ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์”
รายได้้จากการขายเท่่ากัับ 6,863 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 30 จากปีีก่่อน จากการควบรวมกิิจการ การเพิ่่�มขึ้้�นของปริิมาณการส่่งออกสิินค้้าในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมอาหาร
และความต้้องการใช้้ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขอนามััยที่่�เพิ่่�มขึ้้น� ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้มีีการพััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� นี วััตกรรมใหม่่ ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
เช่่น ถุุงข้้าวที่่�รีีไซเคิิลได้้ง่่ายโดยใช้้เทคโนโลยีี Mono-material technology (R-1) เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการใช้้งาน
ของผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคในด้้านการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain : FC)
ผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีี 2563 รายได้้จากการขายของสาย
ธุุรกิจิ เยื่่อ� และกระดาษเท่่ากับั 15,448 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 18
จากปีี ก่่ อ น สาเหตุุ ห ลัั ก มาจากปริิ ม าณความต้้องการใช้้
เยื่่อ� กระดาษและกระดาษพิิมพ์์เขีียนลดลงอย่่างมากจากมาตรการ
ควบคุุมโรคระบาดโดยการปิิดสถานศึึกษาและนโยบายรณรงค์์
ให้้ทำำ�งานที่่�บ้้าน ในขณะที่่� EBITDA เท่่ากับั 1,027 ล้้านบาท ลดลง
ร้้อยละ 15 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ น โดยมีี EBITDA margin ที่่�ร้้อยละ 7
ถึึงแม้้ว่่าปริิมาณการขายจะลดลง แต่่ EBITDA margin ยัังเพิ่่�มขึ้้น�
เล็็กน้้อยจากการบริิหารจััดการต้้นทุุนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการผลิิต โดยมีีขาดทุุนสุุทธิิเท่่ากัับ 655 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้อยละ 53 จากปีีก่่อน
ตามแผนกลยุุทธ์์ปรัับเปลี่่�ยนโมเดลธุุรกิิจไปสู่่�บรรจุุภััณฑ์์อาหาร
เอสซีีจีีพีีได้้ลงทุุนใน Go-Pak UK Limited (Go-Pak) ในเดืือน
มกราคม 2564 ในสััดส่่วนร้้อยละ 100 โดย Go-Pak เป็็นหนึ่่�งใน
ผู้้�นำ�ำ ในการให้้บริิการโซลููชัันด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารสำำ�หรัับธุุรกิิจ
อาหาร และเครื่่�องดื่่�มประเภทนำำ�กลัับและพร้้อมรัับประทานใน
สหราชอาณาจัักร ยุุโรป และอเมริิกาเหนืือ การควบรวมกิิจการ
กัับ Go-Pak เป็็นการขยายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์อาหารของบริิษััท
ซึ่่ง� จะช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งของฐานตลาดผู้้บ� ริิโภคของบริิษัทั
และเป็็นการขยายฐานลููกค้้า รวมถึึงการขยายความสามารถ
ในการผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย ทั้้�งนี้้� รายได้้จากการขายรวมของ
บรรจุุภััณฑ์์อาหารจะเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 10 เป็็นร้้อยละ 25
ของรายได้้จากการขายในสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
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ตารางที่ 2 : ผลการดำ�เนินงานแยกตามสายธุรกิจ
หน่วย : ล้านบาท

ปี
รายได้จากการขาย
งบการเงิินรวมเอสซีีจีีพีี
สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร
สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
ตััดรายการบััญชีี

2563
92,786
79,175
15,448
(1,837)

2562
89,070
72,006
18,794
(1,730)

%
y-o-y
4%
10%
(18%)
(6%)

2562
15,147
13,880
1,207
2,581
(2,521)

%
y-o-y
11%
14%
(15%)
27%
(27%)

ปี
EBITDA
งบการเงิินรวมเอสซีีจีพีี ี
สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร
สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
ส่่วนงานอื่่�น
ตััดรายการบััญชีี

2563
16,876
15,789
1,027
3,270
(3,210)
ปี

EBITDA Margin (%)
งบการเงิินรวมเอสซีีจีีพีี
สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร
สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ

2562
17%
19%
6%

2563
18%
20%
7%
ปี

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบการเงิินรวมเอสซีีจีพีี ี
สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร
สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
ส่่วนงานอื่่�น
ตััดรายการบััญชีี

2563
6,457
7,200
(655)
2,388
(2,476)

หมายเหตุ: EBITDA	หมายถึง ก ำ�ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
(ไม่รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และรวมกำ�ไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืม)
ปี 2563 มีเงินปันผลจากบริษัทร่วมเท่ากับ 8 ล้านบาท และปี 2562 เท่ากับ 12 ล้านบาท
EBITDA Margins
หมายถึง EBITDA หารรายได้จากการขาย
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
งบการเงินรวม SCGP แสดงผลการดำ�เนินงานหลังตัดรายการระหว่างกัน
รายได้แยกตามสายธุรกิจ แสดงผลการดำ�เนินงานก่อนตัดรายการระหว่างกัน

2562
5,269
6,153
(429)
1,259
(1,714)

%
y-o-y
23%
17%
(53%)
90%
(44%)
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ต้นทุนขาย
ต้้นทุุนขายของเอสซีีจีพีี ี มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ตารางต้้นทุุนขายจำำ�แนกตามสายธุุรกิิจ
หน่วย : ล้านบาท / ร้อยละ

ปี
2563
ต้นทุนขาย
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
ตััดรายการบััญชีี
รวม

61,008
14,422
(2,097)
73,333

(ร้อยละ)
83.2
19.7
(2.9)
100.0

2562
56,245
17,483
(2,077)
71,651

(ร้อยละ)
78.5
24.4
(2.9)
100.0

%
y-o-y
9%
(18%)
(1%)
2%

ต้้นทุุนขายของบริิษััทเท่่ากับั 73,333 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,682 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 2 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการควบรวมกิิจการ
Fajar และ Visy Packaging Thailand ซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�ควบรวมกิิจการมาในปีี 2562 หากไม่่รวมผลจากการควบรวมดัังกล่่าว
ต้้นทุุนขายจะลดลงจากปีี 2562 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการบริิหารและการจััดการต้้นทุุนวััตถุุดิิบได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ของธุุรกิิจ
1. สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร
ต้้นทุุนขายของสายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรเท่่ากัับ 61,008 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 9 จากปีีก่่อน สาเหตุุหลััก
จากการควบรวมกิิจการส่่งผลให้้ต้้นทุุนในการดำำ�เนิินงานและค่่าเสื่่�อมราคาเพิ่่�มขึ้้�น
2. สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
ต้้นทุุนขายของสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ เท่่ากัับ 14,422 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ 18 จากปีีก่่อน สาเหตุุหลัักจากการลดลง
ของต้้นทุุนวััตถุุดิิบและการบริิหารต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ค่าใช้จ่ายรวม
ค่่าใช้้จ่่ายหลัักของเอสซีีจีีพีี ประกอบด้้วย ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายและค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ในปีี 2563 ค่่าใช้้จ่่ายรวมเท่่ากัับ 10,363 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 6 จากปีีก่่อน โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย
ซึ่่ง� เท่่ากับั 5,149 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 7 จากปีีก่อ่ น เนื่่อ� งจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของค่่าใช้้จ่่ายในการขนส่่ง สำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารเท่่ากับั
4,992 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 1 จากปีีก่อ่ น โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่ย� วกัับพนัักงานจากการขยายธุุรกิจิ
ในขณะที่่�ปีี 2562 มีีค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานจากการปรัับปรุุงเงิินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 527 ล้้านบาท นอกจากนี้้�
ในปีี 2563 เอสซีีจีีพีีมีีขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเท่่ากัับ 222 ล้้านบาท สาเหตุุหลัักมาจากการขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของ
เงิินกู้้�ยืืมสกุุลเงิินต่่างประเทศ อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทได้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อลดความผัันผวนของสกุุลเงิินต่่างประเทศและ
อััตราดอกเบี้้�ย (Cross currency swap & Interest rate swap) ตั้้�งแต่่ช่ว่ งกลางไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2563 เป็็นต้้นมา
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คำ�อธิบายรายละเอียดงบการเงินรวมของเอสซีจีพี
ข้อมูลสรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• สิินทรััพย์์รวม เท่่ากัับ 172,429 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 32,916
ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 24 จากปีีก่อ่ น ทั้้�งนี้้�สินิ ทรััพย์์ส่ว่ นใหญ่่
ของเอสซีีจีีพีี ประกอบด้้วย ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ร้้อยละ 51 สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน ร้้อยละ 37 และสิินทรััพย์์
ไม่่หมุุนเวีียน ร้้อยละ 12 ของสิินทรััพย์์ทั้้�งหมด
• สิินทรััพย์์หมุุนเวีียน เท่่ากัับ 62,919 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
27,536 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 78 จากปีีก่่อน ส่่วนใหญ่่
ประกอบด้้วย เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ลููกหนี้้�การค้้า
และลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น และสิินค้้าคงเหลืือ
- เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด เท่่ากัับ 31,256
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 26,862 ล้้านบาท จากการระดมทุุน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
- ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น เท่่ากับั 16,334
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,136 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 7 จาก
ปีีก่อ่ น โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากกิิจการกระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ในต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้� ลููกหนี้้�การค้้าแสดงสุุทธิิหลัังหััก
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น 167
ล้้านบาท โดยมีีระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อแก่่ลููกค้้าคืือ
30 - 90 วััน ซึ่่�งได้้เปิิดเผยข้้อมููลไว้้แล้้วในหมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิินรวมข้้อ 31 “เครื่่�องมืือทางการเงิิน”
ของรายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
- สิินค้้าคงเหลืือ เท่่ากับั 12,760 ล้้านบาท ลดลง 516 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 4 จากปีีก่อ่ น สาเหตุุหลัักมาจากการปรัับแผน
การบริิหารการผลิิตและสิินค้้าคงเหลืือ ทั้้�งนี้้� สิินค้้าคงเหลืือ
ของบริิษััทประกอบด้้วย สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป สิินค้้าระหว่่าง
ผลิิต วััตถุุดิบิ อะไหล่่ วััสดุุและของใช้้สิ้้�นเปลืือง และสิินค้้า
ระหว่่างทาง โดยยอดคงเหลืือได้้เปิิดเผยข้้อมููลไว้้แล้้วใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมข้้อ 8 “สิินค้้าคงเหลืือ”
ของรายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563 ทั้้�งนี้้� ในปีี
2563 บริิ ษัั ท ไม่่ มีี สิิ น ค้้าคงเหลืื อ ที่่� เ สื่่� อ มสภาพหรืื อ
ล้้าสมััยที่่�สำำ�คััญ
• สิินทรััพย์ไ์ ม่่หมุุนเวีียน ส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยที่่�ดิิน อาคาร
และอุุปกรณ์์ และค่่าความนิิยม โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
- ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ เท่่ากัับ 87,271 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้น� 4,407 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 5 จากปีีก่อ่ น โดยมีี
สาเหตุุหลัักมาจากการขยายกำำ�ลัังการผลิิตกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์ การควบรวมกิิจการ SOVI และการเพิ่่�มขึ้้�น
ของสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้เนื่่�องจากการถืือปฏิิบััติิตาม

TFRS 16 (สััญญาเช่่า) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกี่่�ยวข้้องกัับที่่�ดิิน
และอาคารโรงงาน เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์
- ค่่าความนิิยม เท่่ากัับ 18,624 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 1,012
ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 6 จากปีีก่อ่ น โดยการเปลี่่ย� นแปลง
ของค่่าความนิิยมมีีสาเหตุุหลัักมาจากการควบรวม
กิิจการ
- เงิินลงทุุนในบริิษััทร่ว่ ม เท่่ากัับ 823 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
52 ล้้านบาท จากส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากเงิินลงทุุนซึ่่�งบัันทึึก
โดยวิิธีีส่่วนได้้เสีียเพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้�รายการเคลื่่�อนไหวและ
มููลค่่าคงเหลืือของเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมได้้เปิิดเผย
ข้้อมููลไว้้แล้้วในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินรวมข้้อ 9
“เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม” ของรายงานทางการเงิิน
ประจำำ�ปีี 2563
• หนี้้�สินิ รวม เท่่ากับั 62,588 ล้้านบาท ลดลง 14,109 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 18 จากปีีก่่อน โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจาก
เงิินกู้้ยื� มื ซึ่่ง� เท่่ากับั 44,928 ล้้านบาท ลดลง 14,656 ล้้านบาท
หรืือร้้อยละ 25 จากปีีก่่อน จากการชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมจาก
สถาบัันการเงิินหลัังจากการทำำ� IPO เสร็็จสิ้้น� ในไตรมาสที่่� 4
ของปีี 2563
- เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่น� เท่่ากับั 10,365
ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� 306 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 3 จากปีีก่อ่ น
โดยได้้มีีการบริิหารจััดการเงิินสด เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่อง ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโควิิด 19
โดยเน้้นการบริิหารจััดการเจ้้าหนี้้�การค้้า ทั้้�งนี้้�ระยะเวลา
ชำำ�ระเงิินกัับคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจอยู่่�ระหว่่าง 30 - 60 วััน
• ส่่ ว นของผู้้�ถืื อ หุ้้�นรวม เท่่ ากัั บ 109,841 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 47,025 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 75 จากปีีก่่อน
โดยมีี ส าเหตุุ ห ลัั ก มาจากการออกหุ้้� น เพิ่่� ม ทุุ น ใหม่่ ผ่่ า น
การระดมทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ และการเพิ่่�มขึ้้�นของ
กำำ�ไรสะสมยัังไม่่ได้้จััดสรร
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ตารางที่ 3 : รายการสำ�คัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมของเอสซีจีพี

หน่วย : ล้านบาท

ปี

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม

2563
172,429
62,919
31,256
1,630
16,334
12,760
823
87,271
18,624

หนี้สินรวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมรวม

62,588
10,365
44,928

76,697 (14,109) (18%)
10,059
306 3%
59,584 (14,656) (25%)

109,841
88,738
21,103

62,816 47,025 75%
42,952 45,786 107%
19,864 1,239 6%

ส่วนของผูถื้ อหุ้นรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

2562
139,513
35,383
4,394
565
15,198
13,276
771
82,864
17,612

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท %
32,916 24%
27,536 78%
26,862 611%
1,065 188%
1,136 7%
(516) (4%)
52 7%
4,407 5%
1,012 6%

ตารางที่ 4 : ข้อมูลหนี้สินสุทธิของเอสซีจีพี

หน่วย : ล้านบาท

ปี

%
y-o-y
(63%)
16%
(74%)

2563
15,080
5,769
9,311
34%
29,848
8,630
21,218
66%
2.8%
44,928

2562
40,959
4,985
35,974
69%
18,625
6,368
12,257
31%
4.0%
59,584

เงิินสดและเงิินสดภายใต้้การบริิหาร
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนระยะสั้้�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมรวม

32,886
31,256
1,630
-

4,959
4,394
565
5

563%
611%
188%
(100%)

หนี้้�สิินสุุทธิิ

12,042

54,620

(78%)

เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�น
ต่่างประเทศ
บาท
% ของเงิินกู้้�ยืืมรวม
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาว
ต่่างประเทศ
บาท
% ของเงิินกู้้�ยืืมรวม
ต้้นทุุนทางการเงิินเฉลี่่�ย (%)
เงิินกู้้�ยืืมรวม

60%
36%
73%
(25%)

096

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลสรุปงบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปี 2563
ในปีี 2563 เอสซีีจีีพีีมีีกระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรม
ดำำ�เนิินงาน จำำ�นวน 15,728 ล้้านบาท โดยส่่วนใหญ่่เป็็นผล
มาจากกำำ�ไรสำำ�หรัับปีี จำำ�นวน 7,306 ล้้านบาท การบวกกลัับ
ของค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่ายจำำ�นวน 7,183 ล้้านบาท
การเพิ่่�มขึ้้�นของสิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงาน จำำ�นวน 174 ล้้านบาท
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน จำำ�นวน 10,672
ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่มาจากรายจ่่ายลงทุุนในที่่�ดิิน อาคาร และ
อุุปกรณ์์ จำำ�นวน 7,568 ล้้านบาท และการซื้้�อธุุรกิิจจำำ�นวน
2,708 ล้้านบาท
กระแสเงิิ น สดสุุ ทธิิ ไ ด้้ ม าจากกิิ จ กรรมจัั ด หาเงิิ น จำำ� นวน
21,790 ล้้านบาท ส่่วนใหญ่่มาจากเงิินสดรัับจากการระดมทุุน
ในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ จำำ�นวน 40,092 ล้้านบาท และจาก
เงิิ น กู้้� ยืื ม ระยะยาวจากสถาบัั น การเงิิ น จำำ� นวน 15,328
ล้้านบาท ในขณะที่่�มีีการจ่่ายชำำ�ระคืืน เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจาก
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน จำำ�นวน 33,826 ล้้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอ
ของเงินทุน
ความจำ�เป็นในการใช้เงินสดของบริษทั
โดยหลักประกอบด้วย:
• ใช้้เป็็นเงิินลงทุุนในการขยายธุุรกิิจด้้วยการขยายกำำ�ลััง
การผลิิตของบริิษัทั ฯ (organic) การควบรวมกิิจการ รวมถึึง
ทรััพย์์สิินอื่่�น (inorganic) และ/หรืือการลงทุุนเพื่่�อบำำ�รุุง
รัักษาเครื่่�องจัักร (maintenance)
• ชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืมให้้กัับสถาบัันการเงิิน
• ใช้้เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการดำำ�เนิินกิิจการ
ความสามารถของบริิษัทั ในการจััดหาเงิินสดที่่�ได้้จากการดำำ�เนิินการ
ของบริิษััท ขึ้้�นอยู่่�กัับผลประกอบการในอนาคตของบริิษััท โดย
บางส่่วนขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยทางเศรษฐกิิจทั่่�วไป ปััจจััยทางการเงิิน
ปััจจัยั ทางการตลาด ปััจจัยั ทางด้้านกฎเกณฑ์์ และปััจจัยั อื่่น� ๆ โดย
รายละเอีียดในเรื่่อ� งดัังกล่่าวได้้ปรากฏอยู่่�ในหััวข้้อปััจจัยั ความเสี่่ย� ง
ของรายงานประจำำ�ปีีฉบัับนี้้� ทั้้�งนี้้�ปััจจััยดัังกล่่าวอยู่่�นอกเหนืือ
การควบคุุมของบริิษััท นอกจากนี้้� เมื่่�อคำำ�นึึงถึึงแหล่่งเงิินทุุน
ของบริิษััท (ซึ่่�งรวมถึึงเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

เงิินสดจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน สิินเชื่่อ� ธนาคารที่่�มีอี ยู่่� เงิินทุุนที่่�ได้้
สุุทธิิจากการระดมทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์) บริิษััทมีีความเห็็นว่่า
บริิษััทมีีเงิินทุุนหมุุนเวีียนที่่�เพีียงพอต่่อความต้้องการของบริิษััท
ในปััจจุุบััน และสำำ�หรัับระยะเวลา 12 เดืือนข้้างหน้้า

รายจ่ายลงทุนที่มีการวางแผนไว้และ
รายจ่ายลงทุนในอดีต
รายจ่ายลงทุนที่มีการวางแผนไว้
ในปีี 2563 เอสซีีจีีพีีมีีโครงการขยายกำำ�ลัังผลิิตที่่�สำำ�คััญทั้้�งหมด
4 โครงการ และคาดว่่าจะใช้้เงิินลงทุุนรวมประมาณ 8,266
ล้้านบาท โดยโครงการดัังกล่่าวมีีสถานที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในประเทศเวีียดนาม
ประเทศอิินโดนีีเซีีย ประเทศฟิิลิปิ ปิินส์์ และประเทศไทย ดัังนี้้�
ประเทศเวีียดนาม เมืือง Long An (BATICO #2) - โครงการ
ขยายการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์แบบอ่่อนตััว โดยมีีกำำ�ลััง
การผลิิตส่่วนเพิ่่�ม 84 ล้้านตารางเมตรต่่อปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 20
ของกำำ�ลัังผลิิตปััจจุุบััน โดยใช้้เงิินลงทุุนประมาณ 543 ล้้านบาท
และแล้้วเสร็็จในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2563
ประเทศอิินโดนีีเซีีย เมืือง Surabaya (Fajar #2) - โครงการ
ขยายการผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ (Containerboard) และ
กระดาษกล่่องเคลืือบขาว (Duplex paper) โดยมีีกำำ�ลััง
การผลิิตส่่วนเพิ่่�ม 400,000 ตัันต่่อปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 29 ของ
กำำ�ลัังผลิิตปััจจุุบััน โดยใช้้เงิินลงทุุนประมาณ 1,735 ล้้านบาท
และคาดว่่าจะสามารถเริ่่�มดำำ�เนิินการได้้ในไตรมาสที่่� 2 ของ
ปีี 2564
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ เมืือง Bulacan (UPPC #3) - โครงการ
ขยายการผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ โดยมีีกำ�ำ ลัังการผลิิตส่่วนเพิ่่�ม
220,000 ตัันต่่อปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 88 ของกำำ�ลัังผลิิตปััจจุุบััน
โดยใช้้เงิินลงทุุนประมาณ 5,388 ล้้านบาท และคาดว่่าจะสามารถ
เริ่่�มดำำ�เนิินการได้้ในไตรมาสที่่� 3 ของปีี 2564
ประเทศไทย จัังหวััดสมุุทรสาคร (Prepack #2) - โครงการ
ขยายการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์แบบอ่่อนตััว โดยมีีกำำ�ลััง
การผลิิตส่่วนเพิ่่�ม 53 ล้้านตารางเมตรต่่อปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 14
ของกำำ�ลัังผลิิตปััจจุุบััน โดยใช้้เงิินลงทุุนประมาณ 600 ล้้านบาท
และคาดว่่าจะสามารถเริ่่�มดำำ�เนิินการได้้ในไตรมาสที่่� 3 ของ
ปีี 2564
โดยบริิษััทมีีรายจ่่ายลงทุุนในอดีีตเพื่่�อขยายการดำำ�เนิินงาน
บำำ�รุุงรัักษาและปรัับปรุุงโรงงานผลิิตและอุุปกรณ์์ และเพิ่่�ม
ประสิิ ท ธิิ ภา พในการดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท อยู่่�เป็็ น ประจำำ�
รวมถึึงการดำำ�เนิินการตามมาตรการด้้านการใช้้ต้้นทุุนให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพการผลิิตและเพิ่่�มความยั่่�งยืืน
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ตารางต่่อไปนี้้�แสดงรายจ่่ายลงทุุนในอดีีตของบริิษััทที่่�เกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับปีี ดัังนี้้�
หน่วย : ล้านบาท

การบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องจัักร
โครงการขยายกำำ�ลัังผลิิต (Expansion)
โครงการลดต้้นทุุนและเพิ่่�มความยั่่�งยืืน
(Cost Optimization and Sustainability)
โครงการใหม่่ (Greenfield)
โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต (Debottlenecking)
อื่่�น ๆ(1)
รายจ่่ายลงทุุนรวม

2563
2,924
3,195
962
36
401
208
7,726

ปี
2562(2)
2,680
2,573
547
145
358
1,611(3)
7,914

2561
2,704
1,228
973
772
286
907
6,870

หมายเหตุ:
(1) “อื่น ๆ” หมายถึง รายจ่ายลงทุนที่เกี่ยวกับโครงการอื่น ๆ ในทุกธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น รายจ่ายจากการทดแทนเครื่องจักรซึ่งไม่ได้เพิ่มกำ�ลังผลิต ระบบอัตโนมัติ
ซึ่งช่วยให้คุณภาพของกระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตผลดีขึ้น หรือการได้มาซึ่งที่ดิน
(2) รวมถึงรายจ่ายลงทุนของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ภายหลังการควบรวมกิจการของสองบริษัทนี้ในปี 2562 รายจ่ายลงทุนที่มาจาก Fajar สำ�หรับปี 2562
มีจ�ำ นวน 810 ล้านบาท
(3) การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายลงทุน “อื่น ๆ” สำ�หรับปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากรายจ่ายลงทุนของการก่อสร้างโรงงานที่ Surabaya ของ Fajar

ในปีี 2563 รายจ่่ายลงทุุนของบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขยายโครงการส่่วนใหญ่่ใช้้เพื่่�อเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตของสายธุุรกิิจกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์ และสายการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์แบบอ่่อนตััวของบริิษััท ตามกลยุุทธ์์การขยายธุุรกิิจแบบบููรณาการในแนวตั้้�ง
และแนวนอน

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัท
อย่างมีนยั สำ�คัญ (Forward Looking) รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
สถานการณ์์สภาวะเศรษฐกิิจทั่่�วโลกและในภููมิิภาคยัังคงได้้รัับ
ผลกระทบวิิ ก ฤตการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
อย่่ า งไรก็็ ต ามบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ยัั ง เป็็ น สิ่่� ง จำำ� เป็็ น สำำ� หรัั บ สิิ น ค้้า
อุุปโภคบริิโภคในชีีวิิตประจำำ�วัันและการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์
ในขณะเดีียวกัันกำำ�ลัังซื้้�อของผู้้�บริิโภคอาจมีีแนวโน้้มชะลอตััว
จากภาวะเศรษฐกิิจที่่�ฟื้้�นตััวช้้า ปริิมาณความต้้องการซื้้�อสำำ�หรัับ
สิิ น ค้้าคงทนยัั ง คงมีี ค วามไม่่ แ น่่ น อน นอกจากนี้้� ป ริิ ม าณ
การหมุุนเวีียนตู้้�คอนเทนเนอร์์ที่่�ไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับสิินค้้านำำ�เข้้า
ส่่งออกยัังเป็็นปััจจััยทำำ�ให้้ค่่าขนส่่งทางเรืือสููงทั่่�วโลกไปจนถึึง
ไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2564 ในส่่วนของราคาเยื่่�อกระดาษน่่าจะ
ปรัับตััวขึ้้น� หลัังจากผ่่านจุุดต่ำำ��สุุดไปแล้้ว เนื่่�องจากความต้้องการ
ใช้้เยื่่�อในการผลิิตกระดาษทิิชชููสำำ�หรัับสิินค้้าเพื่่�อสุุขอนามััย

เอสซีีจีพีี มุ่่�ี งมั่่น� พััฒนาโซลููชันั บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ครบวงจรเพื่่�อตอบสนอง
ลููกค้้า รวมถึึงเร่่งการขยายธุุรกิจิ ในภููมิภา
ิ คอาเซีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของโมเดลธุุรกิิจแบบบรรจุุภััณฑ์์
ครบวงจร โดยในปีี 2564 เอสซีีจีีพีีตั้้�งงบลงทุุนจำำ�นวนประมาณ
20,000 ล้้านบาท (รวมการควบรวมกิิจการของ Go-Pak
ตามประกาศตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย เมื่่� อ วัั น ที่่�
13 มกราคม 2564) โดยเงิินลงทุุนนี้้�จะใช้้เพื่่�อการขยายกิิจการที่่�มีี
อยู่่�เดิิม การลงทุุนควบรวมกิิจการ การลงทุุนเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการผลิิต ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้ให้้ความสำำ�คััญในการบริิหารจััดการ
ต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ การสร้้างนวััตกรรมใหม่่ ๆ รวมถึึง
การดำำ�เนิินงานภายใต้้ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายได้จากการขายและกำ�ไรสุทธิ1 (ล้านบาท)
87,255

หนี้สินรวม (ล้านบาท) และอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุน (เท่า)
76,697

92,786

89,070

1.2x

6,457

62,588

6,066
39,986
5,269

0.8x

0.6x
2561

2563

2562

รายไดจากการขาย

กำไรสุทธิ

17%

20%
17%

2562
หนี้สินรวม

อัตราความสามารถในการทำ�กำ�ไร (ร้อยละ)

21%

2561

21%

อัตราสวนหนี้สินตอทุน

อั ต ราผลตอบแทนจากส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น 2
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
15%
13%

18%
10%

7%
7%
2561
อัตรากำไรขั้นตน

5%
6%
2562
อัตรากำไร EBITDA

2563

7%
2563
อัตรากำไรสุทธิ

หมายเหตุ:
1
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2
ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ล้านบาท จากการระดมทุน IPO

2561

2562

5%
2563

อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินลงทุุนระยะสั้้�น
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
เงิินจ่่ายล่่วงหน้้าค่่าสินิ ทรััพย์์
เงิินให้้กู้้�ยืืมระยะสั้้�นแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ส่่วนของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ที่่�จะถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์ห์ มุุนเวีียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงิินลงทุุนในตราสารทุุน
เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม
ลููกหนี้้�ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน
ที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตัวั ตนอื่่�น
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
รวมสิินทรััพย์์

2563

%

2562

%

2561

%

31,256
1,630
16,334
807
-

18.1
0.9
9.5
0.5
-

4,394
565
15,198
1,716
5

3.1
0.4
10.9
1.2
-

2,095
803
13,704
132
127

2.2
0.9
14.7
0.1
0.1

12,760
132
62,919

7.4
0.1
36.5

13,276
229
35,383

9.5
0.2
25.4

93
12,894
226
30,074

0.1
13.8
0.2
32.3

6
16
823
0.5
771
0.6
603
0.3
981
0.7
144
0.1
187
0.1
87,271 50.6 82,864 59.4
18,624 10.8 17,612 12.6
0.5
814
0.6
813
972
0.6
745
0.5
254
0.1
140
0.1
109,510 63.5 104,130 74.6
172,429 100.0 139,513 100.0

หมายเหตุ: การวิเคราะห์ด้วยวิธีการคำ�นวณการย่อส่วนตามแนวดิ่งเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท (Common-Size)

16
730
0.8
768
0.8
185
0.2
58,379 62.6
2,290
2.5
308
0.3
379
0.4
117
0.1
63,172 67.7
93,246 100.0

100

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
ส่่วนของเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่�งปีี
ส่่วนของหนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่าที่่ถึึ� งกำำ�หนดชำำ�ระภายในหนึ่่ง� ปีี
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ประมาณการหนี้้�สินิ ไม่่หมุุนเวีียน
สำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น
รวมหนี้้�สิินไม่่หมุุนเวีียน
รวมหนี้้�สิิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุุนเรืือนหุ้้�น
ทุุนจดทะเบีียน-หุ้้�นสามััญ
ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว-หุ้้�นสามััญ
ส่่วนเกิินมููลค่่าหุ้้�น
กำำ�ไรสะสม
จััดสรรแล้้ว
ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
ทุุนสำำ�รองทั่่�วไป
ยัังไม่่ได้้จััดสรร
องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
รวมส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมหนี้้�สิินและส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

2563

%

2562

%

2561

%

15,080
10,365
16,302
427
888
175
43,237

8.7
6.0
9.5
0.3
0.5
0.1
25.1

7,132
10,059
2,183
88
33,827
605
120
54,014

5.1
7.2
1.6
0.1
24.2
0.4
0.1
38.7

4,312
8,573
152
14
23,416
530
194
37,191

4.6
9.2
0.2
25.1
0.6
0.2
39.9

12,052
1,067
2,403
3,598

7.0
0.6
1.4
2.1

16,319
35
2,874
3,375

11.7
2.1
2.4

587
15
217
1,906

0.6
0.2
2.1

231
19,351
62,588

0.1
11.2
36.3

80
22,683
76,697

0.1
16.3
55.0

70
2,795
39,986

0.1
3.0
42.9

2.5
23.7

4,500
3,126
1,935

2.2
1.4

1,563
1,563
1,935

1.7
2.1

0.2
219
3
27.2 41,930
(2.1) (4,261)
51.5 42,952
12.2 19,864
63.7 62,816
100.0 139,513

0.2
30.1
(3.1)
30.8
14.2
45.0
100.0

156
3
40,145
(3,361)
40,441
12,819
53,260
93,246

0.2
43.0
(3.6)
43.4
13.7
57.1
100.0

4,500
4,293
40,860
338
3
46,836
(3,592)
88,738
21,103
109,841
172,429

หมายเหตุ: การวิเคราะห์ด้วยวิธีการคำ�นวณการย่อส่วนตามแนวดิ่งเทียบกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท (Common-Size)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนรวม
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

รายได้้จากการขาย
ต้้นทุุนขาย
กำำ�ไรขั้้�นต้้น
กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
รายได้้อื่่�น
กำำ�ไรก่่อนค่่าใช้้จ่า่ ย
ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่าย
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานจากการปรัับปรุุง
เงิินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
รวมค่่าใช้้จ่า่ ย
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของบริิษััทร่่วมตามวิิธีีส่ว่ นได้้เสีีย
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
การแบ่่งปัันกำำ�ไร
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาท)
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่

2563
92,786
(73,333)
19,453
603
20,056
(5,149)
(4,992)
-

%
100.0
(79.0)
21.0
0.6
21.6
(5.5)
(5.4)
-

2562
89,070
(71,651)
17,419
250
714
18,383
(4,801)
(4,426)
(527)

(222) (0.2)
(10,363) (11.2)
9,693 10.4
(1,452) (1.6)
66
0.1
8,307
9.0
(1,001) (1.1)
7,306
7.9

6,457
849
7,306

7.0
0.9
7.9

1.95

หมายเหตุ: การวิเคราะห์ด้วยวิธีการคำ�นวณการย่อส่วนตามแนวดิ่งเทียบกับรายได้จากการขายของบริษัท (Common-Size)

%
100.0
(80.4)
19.6
0.3
0.8
20.6
(5.4)
(5.0)
(0.6)

2561
87,255
(69,074)
18,181
152
363
18,696
(4,964)
(4,583)
-

%
100.0
(79.2)
20.8
0.2
0.4
21.4
(5.7)
(5.3)
-

(9,754) (11.0)
8,629
9.7
(1,742) (2.0)
53
0.1
6,940
7.8
(1,049) (1.2)
5,891
6.6

(9,547) (10.9)
9,149 10.5
(1,040) (1.2)
(15)
8,094
9.3
(1,268) (1.5)
6,826
7.8

5,269
622
5,891

6,066
760
6,826

1.69

5.9
0.7
6.6

1.94

7.0
0.9
7.8
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(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่่�อาจถููกจัดั ประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ผลต่่างของอััตราแลกเปลี่่�ยนจากการแปลงค่่างบการเงิิน
รายการที่่�จะไม่่ถููกจัดั ประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
ผลขาดทุุนจากการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
สำำ�หรัับโครงการผลประโยชน์์พนัักงาน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นของบริิษััทร่่วมตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
ภาษีีเงิินได้้ของรายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
รวมรายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทใหม่่ไว้้ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีี
กำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
การแบ่งปันกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่่วนที่่�เป็็นของผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
ส่่วนที่่�เป็็นของส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำ�ำ นาจควบคุุม

2563
2562
2561
7,306 5,891 6,826

(408)

(1,147)

(320)

(159)

(200)

(343)

(4)
34
39
(129) (161)
(537) (1,308)
6,769 4,583

(1)
67
(277)
(597)
6,229

4,332
251
4,583

5,557
672
6,229

6,111
658
6,769
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี
รายการปรัับปรุุง
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น (กลัับรายการ)
ขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่าสิินค้้า (กลัับรายการ)
ค่่าใช้้จ่่ายประมาณการหนี้้�สิินสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน
ขาดทุุน (กำำ�ไร) จากอััตราแลกเปลี่่�ยน
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของบริิษััทร่่วมตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย
ขาดทุุน (กำำ�ไร) จากการขายที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ และอื่่�น ๆ
เงิินปัันผลรัับ
ดอกเบี้้�ยรัับ
ดอกเบี้้�ยจ่่าย
กระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงานก่่อนการเปลี่่�ยนแปลง
ในสิินทรััพย์แ์ ละหนี้้�สิินดำำ�เนิินงาน
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงานลดลง (เพิ่่�มขึ้้�น)  
ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
สิินค้้าคงเหลืือ
สิินทรััพย์์อื่่�น
สิินทรััพย์์ดำำ�เนิินงานลดลง (เพิ่่�มขึ้้�น) - สุุทธิิ

2562

2561

7,306

5,891

6,826

1,001
7,183
(6)
(35)
352
350
(66)
3
(217)
1,387

1,049
5,991
32
93
832
(164)
(53)
(240)
(114)
1,651

1,268
5,382
43
170
239
(9)
15
49
(11)
(61)
989

17,258 14,968 14,900
(646)
725
(253)
(174)

2,422
2,199
57
4,678

170
292
114
576
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

2563

2562

2561

หนี้้�สินิ ดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
ประมาณการหนี้้�สิินสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สินิ อื่่�น
หนี้้�สิินดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) - สุุทธิิ
กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากการดำำ�เนิินงาน
จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กระแสเงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

228 (1,985) (286)
(139) (173)
(281)
186
66
8
133 (2,058) (451)
17,217 17,588 15,025
(1,489) (1,574)
(773)
15,728 16,014 14,252

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อบริิษััทย่่อยสุุทธิิจากเงิินสดที่่�ได้้มา
เงิินสดรัับจากการขายเงิินลงทุุน
เงิินลงทุุนระยะสั้้�น
เงิินสดรัับจากการขายที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อที่่�ดินิ อาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนอื่่�น
เงิินสดรัับชำำ�ระคืืนจากเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รัับเงิินปัันผล
รัับดอกเบี้้�ย
กระแสเงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน

(451)
(2,708) (24,022)
257
(716)
(556)
(481)
23
521
151
(7,568) (7,914) (6,935)
(88)
(77)
(158)
5
207
(126)
8
12
27
207
110
51
(10,672) (31,890) (7,659)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2562 และ 2561
หน่วย : ล้านบาท

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิินสดรัับจากการออกหุ้้�นทุุน
เงิินสดรัับจากการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนได้้เสีียในบริิษััทย่่อยที่่�ไม่่ได้้มีีผลทำำ�ให้้สููญเสีียการควบคุุม
เงิินสดจ่่ายจากการเปลี่่ย� นแปลงส่่วนได้้เสีียในบริิษัทั ย่่อยที่่�ไม่่ได้้มีีผลทำำ�ให้้สููญเสีียการควบคุุม
เงิินสดรัับจาก (จ่่ายเพื่่�อชำำ�ระ) เงิินกู้้�ยืืม
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีและเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิินเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง)
เงิินสดรัับจากเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อชำำ�ระเงิินกู้้�ยืืมระยะยาวจากสถาบัันการเงิิน
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
เงิินกู้้�ยืืมเพิ่่�มขึ้้�น (ลดลง) - สุุทธิิ
จ่่ายเงิินปัันผล
จ่่ายเงิินปัันผลให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทใหญ่่
จ่่ายเงิินปัันผลให้้ส่่วนได้้เสีียที่่�ไม่่มีีอำำ�นาจควบคุุม
รวมจ่่ายเงิินปัันผล
จ่่ายดอกเบี้้�ยและค่่าธรรมเนีียมในการจััดหาเงิินกู้้�
กระแสเงิินสดสุุทธิไิ ด้้มาจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น - สุุทธิิ
ผลกระทบของอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�มีีต่่อเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อสิินทรััพย์์
เงิินลงทุุนค้้างจ่่ายจากการซื้้�อธุุรกิิจ
หุ้้�นปัันผล
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15,328 13,137
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(3,307)
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(221)
(255)
(1,980) (1,958) (8,070)
(1,426) (1,733) (1,012)
21,790 18,257 (5,833)
26,846
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4,394
31,256

2,381
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2,095
4,394

760
(49)
1,384
2,095

706
573
-

979
961
1,563

539
182
-

106

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส�ำเร็จรูป
ระยะเวลาขายสินค้าส�ำเร็จรูปเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�ำระหนี้
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตรา EBITDA margin (%)
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA
อัตราการจ่ายเงินปันผล

2563

ปี
2562

2561

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

1.46
1.09
0.32
6.54
56
19.25
19
9.68
38
37

0.66
0.34
0.35
6.73
54
17.69
21
10.04
36
39

0.81
0.41
0.41
6.94
53
17.49
21
9.87
37
37

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

20.97
18.19
6.96
9.81

19.56
17.01
5.91
12.63

20.84
16.69
6.95
14.56

(%)
(%)
(เท่า)

4.68
16.84
0.60

5.06
16.67
0.77

7.40
21.05
0.95

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

0.57
0.41
11.62
0.53
2.66
0.71
29.92

1.22
0.95
8.70
0.35
3.93
3.61
57.89

0.75
0.54
14.14
0.52
1.96
1.75
25.77

หมายเหตุ:
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง คำ�นวณจากสินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน
(2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว คำ�นวณจากผลรวมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และลูกหนี้การค้า หารด้วยหนี้สินหมุนเวียน
(3) อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด คำ�นวณจากกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
(4) อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า คำ�นวณจากรายได้จากการขาย หารด้วยลูกหนี้การค้าก่อนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(5) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย คำ�นวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(6) อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำ�เร็จรูป คำ�นวณจากต้นทุนขายหารด้วยสินค้าสำ�เร็จรูปเฉลี่ย
(7) ระยะเวลาขายสินค้าสำ�เร็จรูปเฉลี่ย คำ�นวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำ�เร็จรูป
(8) อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า คำ�นวณจากต้นทุนขายหารด้วยเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
(9) ระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย คำ�นวณโดยใช้ 365 หารด้วยอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
(10) วงจรเงินสด (Cash Cycle) คำ�นวณจากผลรวมของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ลบด้วยระยะเวลาชำ�ระหนี้เฉลี่ย
(11) อัตรากำ�ไรขั้นต้น คำ�นวณจากกำ�ไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการขาย

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

อัตรา EBITDA margin คำ�นวณจาก EBITDA หารด้วยรายได้จากการขาย
อัตราส่วนกำ�ไรสุทธิ คำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ หารด้วยรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คำ�นวณจากกำ�ไรสำ�หรับปี หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร คำ�นวณจากผลรวมของกำ�ไรสำ�หรับปีและค่าเสื่อมราคา หารด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เฉลี่ย
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ คำ�นวณจากรายได้รวม หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำ�นวณจากหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำ�นวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย คำ�นวณจากกำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย หารด้วยต้นทุนทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน คำ�นวณจากกำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย หารด้วยผลรวมของหนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย
และหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
(22) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA คำ�นวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หารด้วย EBITDA
(23) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA คำ�นวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร หารด้วย EBITDA
(24) อัตราการจ่ายเงินปันผล คำ�นวณจากเงินปันผลจ่าย หารด้วยกำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

คำ�อธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำ คัญของปี 2563 ที่ได้เปิดเผยไว้ในตาราง
ข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งของกลุ่ ม บริ ษั ท เท่ า กั บ
1.46 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
• ในปีี 2563 อััตราส่่วนสภาพคล่่องและอััตราส่่วนสภาพคล่่อง
หมุุนเร็็วเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ น โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากสิินทรััพย์์
หมุุนเวีียนที่่�มากขึ้้�นจากการระดมทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีการบริิหารจััดการกระแสเงิินสด ลููกหนี้้�การค้้า
เจ้้าหนี้้�การค้้า รวมถึึงสิินค้้าคงเหลืือ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้าน
สภาพคล่่อง ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 รวมถึึง
เพื่่�อวางรากฐานสำำ�หรัับการขยายธุุรกิิจในอนาคตอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
• อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นของบริิษัทั เท่่ากับั ร้้อยละ 21 เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ น
ที่่�ร้้อยละ 20 ซึ่่ง� มีีสาเหตุุหลัักมาจากการเพิ่่�มขึ้้น� ของสััดส่่วน
รายได้้จากสายธุุรกิจิ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจรซึ่่ง� มีีอัตั รากำำ�ไร
ขั้้น� ต้้นที่่�สูงู กว่่าสายธุุรกิจิ เยื่่อ� และกระดาษ จึึงส่่งผลให้้อััตรากำำ�ไร
ขั้้�นต้้นโดยรวมสููงขึ้้�น
• ในส่่วนของอััตราส่่วนกำำ�ไรสุุทธิิของบริิษััทเท่่ากัับร้้อยละ 7
เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ นที่่�ร้้อยละ 6 โดยอััตรากำำ�ไรสุุทธิิสำำ�หรัับปีี
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่อ่ นจากต้้นทุุนทางการเงิินที่่�ลดลงและการปรัับ
โครงสร้้างทางการเงิิ นของบริิ ษััท จากเดิิ มใช้้เงิิ นกู้้� ยืื ม
ระหว่่างกัันกัับบริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน) โดย
ปรัับเป็็นเงิินกู้้ยื� มื จากสถาบัันการเงิิน และภายหลัังได้้ระดมทุุน
จากตลาดหลัักทรััพย์์ฯ รวมถึึงการชำำ�ระหนี้้�ระยะสั้้�นของ
ธนาคารพาณิิชย์์ในไตรมาสที่่� 4 ของปีี 2563 (หลัังจาก
ระดมทุุนจากตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เสร็็จสิ้้�น)

• นอกจากนี้้� ในปีี 2563 อััตรากำำ�ไรก่่อนต้้นทุุนทางการเงิิน
ภาษีีเงิินได้้ ค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA
Margin) ของบริิษััทอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 18 เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อนที่่�ร้้อยละ 17

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์รวมของบริิษััท เท่่ากับั ร้้อยละ 5
คงที่่�เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ น ทั้้�งนี้้� อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ถาวรนั้้�น
เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันและอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 17 คงที่่�เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีีก่่อน โดยมีีสาเหตุุมาจากการควบรวมกิิจการทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ ซึ่่�งทำำ�ให้้รายได้้รวมและสิินทรััพย์์รวมเพิ่่�มขึ้้�น

อัตราส่วนวิเคราะห์ ในนโยบายทางการเงิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อ
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 0.6 เท่่า ลดลงจากปีีก่่อนที่่� 1.2 เท่่า
โดยมีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�
0.4 เท่่า เมื่่อ� เทีียบกัับปีีก่อ่ นที่่� 0.9 เท่่า และอััตราส่่วนหนี้้�สินิ สุุทธิิ
ต่่อ EBITDA เท่่ากัับ 0.7 เท่่า เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนที่่� 3.6 เท่่า
หลัังจากการระดมทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำ�คัญอื่น
นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริิษััทศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ชั้้�น 1 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เลขที่่� 93 ถนนรััชดาภิิเษก
แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์: +66 2009 9999
โทรสาร: +66 2009 9991
เว็็บไซต์์: http://www.set.or.th

นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 1222 ถนนพระรามที่่� 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์: +66 2296 2000

ผู้สอบบัญชี
บริิษััทเคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
ชั้้�น 48-50 เอ็็มไพร์์ทาวเวอร์์ เลขที่่� 1 ถนนสาทรใต้้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุุงเทพฯ 10120
โทรศััพท์์ +66 2677 2000

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
ฝ่่ายหลัักทรััพย์์บริิการ
เลขที่่� 333 ถนนสีีลม เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500
E-mail: dhr.grp@bangkokbank.com
โทรสาร: +66 2626 4545-6
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ที่ปรึกษากฎหมาย
บริิษััทกฎหมายเอสซีีจีี จำำ�กััด
เลขที่่� 1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย
แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์: +66 2586 5777 หรืือ +66 2586 5888
โทรสาร: +66 2586 2976

ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เอสซีีจีีพีีและบริิษััทย่่อยไม่่ได้้มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องในคดีีความ หรืือการดำำ�เนิินการทางกฎหมาย หรืือเป็็นคู่่�ความ
ในคดีีข้้อพิิพาทใด ๆ ที่่ยัั� งไม่่ถึงึ ที่่สุ� ดุ ที่่บ� ริิษััทเชื่่อ� ว่่าจะมีีผลกระทบในด้้านลบต่่อสิินทรััพย์์ของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ที่่เ� ป็็นจำำ�นวนสููงกว่่า
ร้้อยละ 5 ของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นตามงบการเงิินรวมของบริิษััท สำำ�หรัับปีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 หรืือกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ แต่่ไม่่สามารถประเมิินผลกระทบเป็็นตััวเลขได้้ และไม่่ได้้มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในคดีีอื่่�นใด
ที่่�มิิได้้เกิิดจากการประกอบธุุรกิิจโดยปกติิของบริิษััทและบริิษััทย่่อย อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทหรืือบริิษััทย่่อยอาจเกี่่�ยวข้้องเป็็นครั้้�งคราวกัับ
การดำำ�เนิินการทางกฎหมาย หรืือเป็็นคู่่�ความในคดีีความที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจในทางการค้้าปกติิของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ� (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)
•
•
•
•
•

ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา จำำ�กััด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแล
กิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษััทกำำ�หนดให้้มีีนโยบายบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
นโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยมีีคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาทำำ�หน้้าที่่�
กำำ�กัับดููแลด้้านบรรษััทภิิบาลของบริิษััท
คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานคำำ�นึึงถึึงบทบาทและหน้้าที่่�ความ
รัับผิิดชอบของตนในการเพิ่่�มขีดี ความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษัทั และสร้้าง
ความเชื่่อ� มั่่น� ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�ลงทุุน และผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่าย คณะกรรมการบริิษัทั
ในฐานะผู้้�ขับั เคลื่่อ� นองค์์กรจึึงได้้นำำ�หลัักปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี
สำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 หรืือ Corporate Governance Code (CG
Code) ที่่�แนะนำำ�โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
มาปรัับใช้้ รวมถึึงจััดให้้มีการ
ี ทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบัติั ติ าม CG Code รวมทั้้�ง
แนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีใี นระดัับสากลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้เผยแพร่่คู่่�มืือบรรษััทภิิบาลไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.
scgpackaging.com) ซึ่่�งรวบรวมนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาล
เป็็นหมวดหมู่่�ให้้ง่่ายต่่อการใช้้งานและปรัับปรุุงให้้เป็็นปััจจุุบัันอยู่่�เสมอ
ในบทนี้้�จะอธิิบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการของบริิษััทใน 3 หััวข้้อหลััก ได้้แก่่
1) ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ 2) จรรยาบรรณ
ธุุรกิิจ และ 3) การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำ�ำ คััญของนโยบาย แนวปฏิิบััติิ
และระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการในรอบปีีที่่�ผ่่านมา ดัังนี้้�
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ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการรวมถึึงจรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ไว้้ใน
คู่่�มืือบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานเกิิดความชััดเจนและสามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิตาม
ได้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกััน โดยโครงสร้้างเนื้้�อหาในคู่่�มืือบรรษััทภิิบาล เป็็นดัังนี้้�

คู่มือบรรษัทภิบาล
ส่วนที่ 1 โครงสร้างและกลไกในการกำ�กับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
1.3 โครงสร้้างบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
1.1 อุุดมการณ์์เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
1.2 จรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
1.4 นโยบายบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำ�กับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
2.1 นโยบายและแนวปฏิิบััติิสำ�ำ หรัับกรรมการและผู้้�บริิหาร
2.1.1 กฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท
2.1.7 ขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของประธาน
2.1.2 กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่บริหาร
2.1.3 กฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
2.1.8 นโยบายและวิิธีปี ฏิิบัติั ใิ นการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
2.1.4 กฎบััตรคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
ที่่� บ ริิ ษัั ท อื่่� น ของประธานเจ้้ า หน้้ าที่่� บ ริิ ห ารและ
2.1.5 ข้้อกำำ�หนดคุุณสมบััติกรรมการอิ
ิ
สิ ระของบริิษัทั
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
2.1.6 นโยบายการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและการสรรหา
กรรมการบริิษััท
2.2 นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการจััดการองค์์กร
2.2.1 กฎบััตรสำำ�นัักงานตรวจสอบ
2.2.2 นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
2.2.3 นโยบายการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน
2.2.4 นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
2.2.5 นโยบายการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
2.2.6 นโยบายป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
2.2.7 นโยบายการแข่่งขัันทางการค้้า
2.2.8 นโยบายการรัั บ เรื่่� อ งร้้ อ งเรีี ย นการทุุ จ ริิ ต และ
การกระทำำ�ผิิด
2.2.9 นโยบายการลงทุุนในบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม
2.2.10 นโยบายการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการ
บริิษััทย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักและบริิษััทร่่วม
ที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก

2.2.11 นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
2.2.12 นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล
2.2.13 นโยบายการจััดการข้้อมููลภายในและการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศ
2.2.14 นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
2.2.15 นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลของเอสซีีจีี
แพคเกจจิ้ง
2.2.16 จรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์

2.3 นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับผู้้�มีส่ี ่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญ
2.3.1 นโยบายการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีส่ี ่วนได้้เสีีย
2.3.3 นโยบายและแนวปฏิิบััติิในการจััดหาและคััดเลืือก
2.3.2 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทและ
คู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
บริิษััทย่่อย
2.3.4 จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
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ประเด็็นสำำ�คััญของโครงสร้้าง กลไก นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ มีีดังั นี้้�

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและกลไกในการกำ�กับดูแล
กิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริิษััทกำำ�หนดอุุดมการณ์์ จรรยาบรรณ โครงสร้้างบรรษััทภิิบาล
และนโยบายบรรษััทภิิบาล เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และ
พนัักงานของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและการบริิหารจััดการที่่�ก่่อให้้เกิิดความเป็็นธรรม โปร่่งใส
สามารถสร้้างผลตอบแทนและเพิ่่�มมููลค่่าระยะยาวให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
รวมถึงึ สร้้างความเชื่่อ�่ มั่่น� ต่่อผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกฝ่่าย และสนัับสนุุน
ส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษััทให้้เติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน สรุุปสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�

1.1 อุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
อุุดมการณ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยประกอบ
ด้้วย 4 เรื่่อ� งหลััก จึึงเรีียกกัันโดยย่่อว่่า อุุดมการณ์์ 4 ได้้แก่่ ตั้้�งมั่่�น
ในความเป็็นธรรม มุ่่�งมั่่น� ในความเป็็นเลิิศ เชื่่อ� มั่่น� ในคุุณค่่าของคน
ถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

1.2 จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริิษััทกำำ�หนดจรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง โดยกำำ�หนดให้้
พนัักงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อยทุุกคนมีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิตาม
หลัักการและแนวปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ในจรรยาบรรณเอสซีีจีี
แพคเกจจิ้้�ง โดยมีีกรรมการบริิษััทปฏิิบััติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี
รวมถึึ ง การประพฤติิ ต นเป็็ น พลเมืืองที่่� ดีี ข องทุุ กปร ะเทศที่่�
เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิจิ เพื่่อ� สร้้างคุุณค่่าและประโยชน์์สูงู สุุดให้้แก่่องค์์กร

1.3 โครงสร้างบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำ�กับ
ดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริิษััทกำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
สำำ�หรัับกรรมการและผู้้�บริิหาร สำำ�หรัับการจััดการองค์์กร และ
สำำ�หรัับการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญ และมีีการทบทวน
และปรัับปรุุงอย่่างสม่ำำ��เสมอ ตลอดจนมีีการสร้้างและส่่งเสริิม
ความตระหนัักรู้้�และการปฏิิบััติิตามให้้พนัักงานอย่่างทั่่�วถึึง สรุุป
สาระสำำ�คััญของนโยบายและแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ในการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี ดัังนี้้�

2.1 นโยบายและแนวปฏิบัติสำ�หรับกรรมการและ
ผู้บริหาร
นโยบายและแนวปฏิิบัติั ใิ นส่่วนนี้้�เกี่่ย� วข้้องกัับกรรมการ ประธาน
กรรมการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และผู้บ้� ริิหารระดัับสููง ซึ่่ง�
ประกอบด้้วยกฎบััตรของคณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยทุุกคณะ คุุณสมบััติกรรมการ
ิ
และกรรมการอิิสระ การสรรหา
กรรมการ รวมถึึงการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�บริิษัทั อื่่น� ดัังนี้้�
2.1.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท สรุุปได้้ดัังนี้้�
(1) รัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิจิ การ
อย่่างยั่่�งยืืน เช่่น ดููแลบริิหารกิิจการของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย
ให้้เป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดแก่่บริิษััท บริิษััทย่่อย และ
ผู้้�ถืือหุ้้�น กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ และกลยุุทธ์์ในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยคำำ�นึึงถึงึ จริิยธรรม ผลกระทบต่่อสัังคมและ
สิ่่ง� แวดล้้อม โดยมีีการทบทวนและอนุุมัติั ร่ิ ว่ มกัับฝ่่ายจััดการ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และ
มติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวััง
และซื่่�อสััตย์์สุุจริิต

1.4 นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

(2) กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักของกิิจการที่่�
เป็็นไปเพื่่�อความยั่่�งยืืน เช่่น กำำ�หนดแผนหลัักในการดำำ�เนิินงาน
งบประมาณ เป้้าหมายและนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ เพื่่อ�
พััฒนาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันในระดัับสากล รวมถึงึ
ควบคุุมดูแู ลการบริิหารและการจััดการให้้เป็็นไปตามนโยบาย
แผนงาน งบประมาณ และเป้้าหมายดัังกล่่าว

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจด้ว้ ยความรัับผิิดชอบ โปร่่งใส และเป็็นธรรม
ยึึดมั่่�นในอุุดมการณ์์ซึ่่�งได้้ถืือปฏิิบััติิสืืบเนื่่�องกัันมาภายใต้้กรอบ
ของจรรยาบรรณและบนพื้้�นฐานแห่่งประโยชน์์สุขุ อย่่างสมดุุลและ
ยั่่ง� ยืืน โดยมีีกรรมการบริิษัทั เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีใี นการปฏิิบัติั ิ และ
มีีคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหากำำ�กัับดููแลการกำำ�หนด
นโยบายและแนวปฏิิบัติั ิ ติิดตามดููแลการปฏิิบัติั งิ าน การประเมิินผล
การทบทวนแนวปฏิิบััติิให้้มีีความเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยให้้เรื่่อ� งบรรษััทภิิบาลเป็็นวาระหลัักวาระหนึ่่ง�
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

(3) เสริิมสร้้างคณะกรรมการบริิษัทั ที่่�มีีประสิิทธิิผล เช่่น กำำ�หนด
และทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ให้้เหมาะสม
กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั กำำ�กัับดููแลให้้มีกร
ี ะบวนการ
สรรหาและเลืือกตั้้�งบุุคคลเป็็นกรรมการบริิษัทั อย่่างโปร่่งใส
พิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุุดย่่อย กำำ�หนด
กลไกการกำำ�กัับดููแลการบริิหารและฝ่่ายบริิหารของบริิษัทั ย่่อย
และบริิษััทร่่วม ตลอดจนจััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั เป็็นประจำำ�ทุุกปีี และพััฒนา
ความรู้้�ความสามารถของกรรมการอย่่างต่่อเนื่่�อง

บริิษัทั ได้้กำำ�หนดโครงสร้้างบรรษััทภิิบาลเพื่่อ� ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลในการกำำ�กัับดููแลกิิจการอัันจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้าง
คุุณค่่าแก่่องค์์กรและผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียอย่่างยั่่ง� ยืืน แผนภาพโครงสร้้าง
บรรษััทภิิบาลได้้แสดงไว้้ในส่่วนโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

(4) สรรหาและพัั ฒ นาผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง และการบริิ ห าร
บุุคลากร เช่่น พิิจารณาโครงสร้้างการบริิหารงาน แผน
พััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและแผนสืืบทอดประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร และกำำ�กัับดููแลให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิผลเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
(5) ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่างมีีความ
รัั บ ผิิ ด ชอบ เช่่ น กำำ� กัั บ ดูู แ ลและสนัั บ สนุุ น การสร้้ า ง
นวััตกรรมที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดมููลค่่าแก่่บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย ควบคู่่�
กัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และ
ติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์และแผนงานของบริิษััท
และบริิษััทย่่อยไปปฏิิบััติิ
(6) ดููแลให้้มีรี ะบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน
ที่่�เหมาะสม เช่่น กำำ�หนดนโยบายบริิหารความเสี่่�ยงให้้
ครอบคลุุมทั้้ง� องค์์กร กำำ�กัับดููแลให้้มีการ
ี บริิหารความเสี่่ย� งที่่�มีี
ประสิิทธิิผล ทบทวนและประเมิินระบบการจััดการความเสี่่ย� ง
อย่่างสม่ำำ��เสมอและเมื่่อ� ระดัับความเสี่่�ยงมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกระดัับมีีจิิตสำำ�นึึกในจริิยธรรมและ
คุุณธรรม และปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาล จรรยาบรรณ
และนโยบายต่่าง ๆ พร้้อมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทและ
บริิษัทั ย่่อยมีีระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งจััดให้้มีกร
ี ะบวนการประเมิินความเหมาะสม
ของระบบควบคุุมภายในของบริิษััทและบริิษััทย่่อยอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� ลดความเสี่่ย� งด้้านการทุุจริิตและการใช้้อำำ�นาจ
อย่่างไม่่ถููกต้้อง รวมทั้้�งป้้องกัันการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย
(7) รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล เช่่น
กำำ�กัับดููแลให้้บริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยมีีระบบงานบััญชีี การจััดทำำ�
รายงานทางการเงิิน และการสอบทานงบการเงิินที่่�เป็็นไป
ตามกฎเกณฑ์์และแนวปฏิิบัติั ที่่ิ เ� กี่่ย� วข้้อง จััดให้้มีการ
ี เปิิดเผย
ข้้อมููลข่่าวสารที่่�เหมาะสมต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย บุุคคลผู้้�มีีความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงจััดให้้มีี
การเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารที่่�สำำ�คััญต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นในงบการเงิิน
และรายงานต่่าง ๆ ที่่�จััดทำำ�ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเหมาะสม
(8) สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น เช่่น
ดููแลให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจในเรื่่�อง
สำำ�คััญของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ตลอดจนดููแลให้้การ
ดำำ�เนิินการในวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย
โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ และเอื้้�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิ
ของตน ดููแลให้้การเปิิดเผยมติิที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและการจััดทำำ�
รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปอย่่างถููกต้อ้ งและครบถ้้วน
เคารพสิิทธิิและปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งรายใหญ่่ รายย่่อย
และผู้้�มีส่ี ่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย อย่่างเป็็นธรรมและโปร่่งใส
นอกจากนี้้� กฎบััตรคณะกรรมการบริิษัทั ยัังได้้กำำ�หนดเรื่่อ� งบทบาท
หน้้าที่่�ของประธานกรรมการ องค์์ประกอบของคณะกรรมการ
บริิษััท คุุณสมบััติิของกรรมการบริิษััท วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ของกรรมการบริิษัทั การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั องค์์ประชุุม
อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท และค่่าตอบแทน สรุุป
สาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
• บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีีหน้้าที่่พิ� จาร
ิ ณากำำ�หนดวาระการประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั ร่่วมกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร ดููแล
ให้้กรรมการบริิษัทั ได้้รับั ข้้อมููลอย่่างถููกต้อ้ ง ครบถ้้วน ชััดเจน
ก่่อนการประชุุม เป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการ เป็็นผู้้�นำำ�ใน
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น สนัับสนุุนและเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการ
ปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาลและจรรยาบรรณ เสริิมสร้้าง
ความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างคณะกรรมการบริิษััทกัับฝ่่าย
จััดการ สนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและฝ่่ายจััดการตามนโยบายของบริิษััท กำำ�กัับดููแล
การเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุุดย่่อย และกรรมการแต่่ละคนให้้เป็็นไป
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดประสิิทธิิผล
• องค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษัทั และคุุณสมบััติขิ อง
กรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 คน
แต่่ไม่่ควรเกิิน 12 คน มีีความรู้้�ความสามารถในด้้านทัักษะ
วิิชาชีีพที่่�หลากหลาย มีีประสบการณ์์ และความเชี่่�ยวชาญ
เฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
และบริิษััทย่่อย โดยไม่่จำำ�กััดเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา อายุุ
กรรมการต้้องมีีคุณ
ุ สมบััติติ ามที่่�กฎหมายกำำ�หนด ไม่่ประกอบ
กิิจการอันั มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการ
ของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย เว้้นแต่่จะแจ้้งให้้ที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง กรรมการอิิสระต้้องมีีความเป็็น
อิิสระจากการควบคุุมของผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และ
ต้้องไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องหรืือมีีส่่วนได้้เสีียในทางการเงิินและ
การบริิหารกิิจการ ทั้้�งนี้้� กรรมการแต่่ละคนดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นได้้ไม่่เกิิน 4 บริิษััท
เมื่่อ� บุุคคลใดได้้รับั การแต่่งตั้้ง� ให้้เป็็นกรรมการบริิษัทั บริิษัทั
จะจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศกรรมการใหม่่ โดยจะนำำ�ส่่งข้้อมููล
ต่่าง ๆ ให้้กับั กรรมการใหม่่ทุกุ คน เพื่่อ� ให้้ทราบบทบาทหน้้าที่่�
ในฐานะกรรมการบริิษััท
• วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการต้้องออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวนหนึ่่�งในสามในการ
ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี กรรมการที่่�ออกไปนั้้�นอาจ
ได้้รัับเลืือกตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอีีกได้้ กรรมการอิิสระดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี นัับจากวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระครั้้ง� แรก ในกรณีีที่่จ� ะแต่่งตั้้ง�
กรรมการอิิสระนั้้�นให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อไป คณะกรรมการ
ควรพิิจารณาอย่่างสมเหตุุสมผลถึงึ ความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว
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• การประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและองค์์ประชุุม
ให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอย่่างน้้อย 3 เดืือน
ต่่อครั้้�ง และไม่่ควรน้้อยกว่่า 6 ครั้้�งต่่อปีี ทั้้�งนี้้�ในเดืือนที่่�ไม่่มีี
การประชุุมให้้ฝ่่ายจััดการรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้
คณะกรรมการทราบ เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการสามารถกำำ�กัับควบคุุม
และดููแลการปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� งและ
ทัันการณ์์ ให้้มีการปร
ี
ะชุุมระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้บ้� ริิหาร
โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วยตามความจำำ�เป็็น กรรมการ
ควรเข้้าร่ว่ มการประชุุมโดยเฉลี่่ย� ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้อ้ ยละ 80 และ
กรรมการแต่่ละคนควรเข้้าร่ว่ มประชุุมอย่่างน้้อยร้้อยละ 75
ของจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมทั้้�งปีี รวมไปถึึงการกำำ�หนด
ระยะเวลาการส่่งเอกสารประกอบการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษัทั ล่่วงหน้้าไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 วัันทำำ�การ ก่่อนวัันประชุุม
• อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท
คณะกรรมการบริิษัทั มีีอำำ�นาจอนุุมัติั เิ รื่่อ� งต่่าง ๆ ตามที่่�กำ�ำ หนด
โดยกฎหมาย ข้้อบัังคัับ กฎบััตร และมติิที่่ปร
� ะชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึงึ
การกำำ�หนดตารางกำำ�หนดอำำ�นาจอนุุมััติิ (Delegation of
Authority) การกำำ�หนดและทบทวนวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ กลยุุทธ์์
แผนหลัักในการดำำ�เนิินงาน นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
แผนงบประมาณและแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจประจำำ�ปีี แผน
ธุุรกิิจระยะปานกลาง การกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ต้้องการของ
ผลการดำำ�เนิินงาน การติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
รายจ่่ายลงทุุน รายการระหว่่างกัันที่่�สำำ�คััญ การเข้้าควบรวม
กิิจการ การแยกกิิจการ และการเข้้าร่่วมทุุน
• ค่่าตอบแทน
ให้้ กรรมการ บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ ค่่ า ตอบแทนตามที่่� ที่่� ปร ะชุุ ม
ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
2.1.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�ในการกำำ�กัับดููแล การบริิหาร
ความเสี่่ย� ง การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั งิ าน และการควบคุุมภายใน
เช่่น สอบทานให้้มีรี ะบบรายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล
ในงบการเงิินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน พิิจารณา
รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์
หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษัทั และ
บริิษััทย่่อย สอบทานให้้บริิษััทมีีกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง
กระบวนการในการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน และกระบวนการควบคุุม
ปฏิิบัติั ติ าม และติิดตามการปฏิิบัติั งิ าน (Compliance) สอบทาน
ให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่่�เหมาะสมและ
มีีประสิิทธิิผล พิิจารณาคััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งหรืือเลิิกจ้้าง
ผู้้�สอบบััญชีี เสนอค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี จััดการประชุุม
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม อนุุมััติิ
แผนงาน งบประมาณ และกำำ�ลัังพลของสำำ�นัักงานตรวจสอบ
ตลอดจนให้้ความเห็็นชอบในการแต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้าย
หรืือเลิิกจ้้างผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานตรวจสอบ

นอกจากนี้้� กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบยัังได้้กำำ�หนดให้้
มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อยทุุก 3 เดืือน
ทั้้�งนี้้�ให้้กรรมการตรวจสอบได้้รัับค่่าตอบแทนตามที่่�ที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
2.1.3 กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหามีีหน้้าที่่กำ� ำ�หนดขอบเขต
และนโยบายด้้ า นบรรษัั ท ภิิ บ าลของบริิ ษัั ท เพื่่� อ เสนอต่่ อ
คณะกรรมการบริิษัทั อย่่างสม่ำำ�� เสมอ ติิดตามดููแลการปฏิิบัติั งิ าน
ของคณะกรรมการบริิษัทั และคณะจััดการให้้เป็็นไปตามนโยบาย
ด้้านบรรษััทภิิบาล พิิจารณาโครงสร้้างและองค์์ประกอบของ
คณะกรรมการบริิษััท ความเป็็นอิิสระของกรรมการบริิษััท
รวมทั้้�งการมีีผลประโยชน์์ขัดั แย้้งที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
กำำ�หนดแนวทางการสรรหาและคััดเลืือกบุุคคลมาดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษััท รวมถึึงการวางแผนการพััฒนากรรมการ และ
เสนอแนะวิิธีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ
บริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่าง ๆ ประธานกรรมการ และ
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
นอกจากนี้้� กฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหายัังได้้
กำำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
ให้้ประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 3 คนและควรประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระเป็็นส่่วนใหญ่่ และควรจััดให้้มีการปร
ี
ะชุุมไม่่น้อ้ ย
กว่่าปีลี ะ 4 ครั้้ง� ทั้้�งนี้้�ให้้กรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาได้้รัับ
ค่่าตอบแทนตามที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
2.1.4 กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่เ� สนอคณะกรรมการ
บริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณาแนวทางและวิิธีการจ่
ี า่ ยค่่าตอบแทนทั้้�งที่่�เป็็น
ตััวเงิินและไม่่ใช่่ตัวั เงิิน รวมถึึงผลประโยชน์์ตอบแทนอื่่�น ๆ ของ
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท โดยให้้สอดคล้้องกัับ
ภารกิิจ หน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบและคุุณสมบััติิของผู้้�ได้้รับั แต่่งตั้้ง�
โดยค่่าตอบแทนกรรมการให้้นำำ�เสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงเป็็นรายบุุคคล เพื่่�อกำำ�หนดค่่าตอบแทนก่่อนนำำ�เสนอ
ขออนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยจะต้้อง
คำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ และความเสี่่ย� งที่่�เกี่่ย� วข้้อง รวมถึึง
ให้้ความสำำ�คััญกัับการเพิ่่�มมูลู ค่่าของส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นในระยะยาว
ประกอบการพิิจารณาประเมิินผลด้้วย รวมทั้้�งจััดทำำ�แผนสืืบทอด
ตำำ�แหน่่งประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และผู้บ้� ริิหารระดัับสููงของบริิษัทั
นอกจากนี้้� กฎบััตรคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้กำำ�หนด
องค์์ประกอบของคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนให้้ประกอบ
ด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 3 คนและควรประกอบด้้วยกรรมการ
อิิสระเป็็นส่่วนใหญ่่ และควรจััดให้้มีการปร
ี
ะชุุมไม่่น้อ้ ยกว่่าปีีละ
4 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้�ให้้กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้รัับค่่าตอบแทน
ตามที่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
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2.1.5 ข้อกำ�หนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
บริิษััทได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้
เป็็นการขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระ
2.1.6 นโยบายการกำ�หนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัท
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััทมีีความ
หลากหลาย และกรรมการมีีความรู้้�ความชำำ�นาญที่่�เหมาะสม
กัับความต้้องการของธุุรกิิจ ตลอดจนการสรรหากรรมการมีี
กระบวนการที่่�ชััดเจน โปร่่งใส มีีประสิิทธิิภาพ และสนัับสนุุน
การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติกำิ ำ�หนด
นโยบายการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและการสรรหากรรมการบริิษััท
โดยคณะกรรมการบริิษััทประกอบด้้วยกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วน และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และ
ควรมีีความหลากหลาย ทั้้�งในด้้านทัักษะ ประสบการณ์์ ความรู้้�
และความชำำ�นาญเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ บริิษัทั ตลอดจน
ไม่่จำำ�กััดหรืือแบ่่งแยกในเรื่่�องเพศ อายุุ เชื้้�อชาติิ และสััญชาติิ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
และสรรหาพิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�มีทัี กษ
ั ะ ประสบการณ์์ ความรู้้�
และความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษััท ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการแทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระ
หรืือกรณีีอื่น่� ๆ เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่อ� พิิจารณาเลืือกตั้้�ง โดยคณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนด
องค์์ประกอบของคุุณสมบััติิที่่�สำำ�คััญของกรรมการบริิษััท เช่่น
ความมีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบ การตััดสิินใจด้้วยข้้อมููล
และเหตุุผล การแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระ ยึึดมั่่�นใน
การทำำ�งานอย่่างมีีหลัักการและมาตรฐานเยี่่ย� งมืืออาชีีพ มีีความรู้้�
ความชำำ�นาญเฉพาะด้้านที่่�จำำ�เป็็น เพื่่�อส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการ
สามารถกำำ�หนดกลยุุทธ์์และนโยบาย รวมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้มีีการ
ปฏิิบัติั ติ ามกลยุุทธ์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล โดยพิิจารณาตาม Board
Skills Matrix ที่่�คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาจะใช้้ช่่องทางสรรหา
บุุคคลเป็็นกรรมการในหลายช่่องทาง โดยเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
สามารถเสนอชื่่� อ บุุ ค คลที่่� มีี คุุ ณ สมบัั ติิ เ หมาะสม และได้้ ใช้้
รายชื่่�อบุุคคลที่่�มีีความสามารถในการเป็็นกรรมการบริิษััท
จดทะเบีียน (Chartered Director) ของสมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย และรายชื่่�อกรรมการของบริิษััท
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ที่่�มีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับ
Board Skills Matrix ของบริิษััท เพื่่�อประกอบการพิิจารณา
2.1.7 ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีมติิกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร เพื่่�อให้้เกิิดความ

ชััดเจนในการแบ่่งแยกหน้้าที่่ข� องกรรมการและฝ่่ายจััดการ โดยที่่�
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารมีีหน้้าที่่�กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
กลยุุทธ์์ แผนหลัักในการดำำ�เนิินงาน งบประมาณ เป้้าหมายและ
นโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัับคณะกรรมการบริิษััท และ
สื่่�อสารกัับฝ่่ายจััดการ เพื่่�อให้้ฝ่่ายจััดการใช้้เป็็นกรอบในการ
จััดทำำ�แผนงานและบริิหารจััดการ และกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�
ของฝ่่ายจััดการให้้เป็็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เป้้าหมายและ
นโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ตามที่่�ได้้รับั ความเห็็นชอบและอนุุมัติั ิ
จากคณะกรรมการบริิษััท นอกจากนี้้� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
มีีอำำ�นาจในการกำำ�หนดกฎระเบีียบ ว่่าจ้า้ ง โยกย้้าย ปลด เลิิกจ้า้ ง
และค่่าตอบแทนพนัักงาน สำำ�หรัับโครงสร้้างองค์์กรในตำำ�แหน่่ง
ที่่�ไม่่อยู่่�ในอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการหรืือคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย และการอนุุมัติั ใิ นเรื่่อ� งอื่่น� ๆ เช่่น งบประมาณโครงการลงทุุน
การจััดหา การเงิิน ฯลฯ ในวงเงิินและขอบเขตตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในคู่่�มืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการที่่�ได้้รับั อนุุมัติั จาก
ิ คณะกรรมการบริิษัทั
ในด้้านการบริิหารจััดการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารมีีหน้้าที่่กำ� ำ�กัับ
ดููแลภาพรวมของการบริิหารจััดการด้้านการเงิิน การตลาด การผลิิต
ทรััพยากรบุุคคล ความเสี่่�ยง ระบบควบคุุมภายใน และด้้าน
การปฏิิบัติั งิ านอื่่น� ๆ ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย เพื่่อ� ให้้สอดคล้้อง
กัับนโยบายและแผนธุุรกิิจของบริิษััท รวมทั้้�งจััดการบริิษััทให้้
เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์ ข้้อบัังคัับของบริิษััท มติิ
คณะกรรมการบริิษััท และมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วยความ
รัับผิิดชอบ ระมััดระวัังและรอบคอบ และความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต เพื่่อ�
ประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและเป็็นธรรมต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้อง พััฒนา
และปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อยอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ สนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�ม
เพื่่อ� ให้้องค์์กรเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและเป็็นไปตามแผนกลยุุทธ์์ของ
บริิษัทั กำำ�กัับดููแลให้้มั่่น� ใจว่่า ฝ่่ายจััดการมีีส่ว่ นร่่วมในการส่่งเสริิม
ให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรมและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี ติิดตามการวััดผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั บริิษัทั ย่่อย และ/
หรืือบริิษััทร่่วม โดยกำำ�หนดให้้มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมถึึงกำำ�กัับดููแลให้้มีีการจััดทำำ�รายงานทาง
การเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คััญต่่าง ๆ ถููกต้้อง เพีียงพอ
ทัันเวลา เป็็นไปตามกฎเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.1.8 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการทีบ่ ริษทั อืน่ ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และผู้บริหารระดับสูง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงสามารถดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการหรืือใช้้เวลาของบริิษััททำำ�งานให้้แก่่บริิษััท
องค์์กร หรืือสถาบัันภายนอกที่่�ไม่่ใช่่บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม และ
บริิษัทั อื่่น� ที่่�บริิษัทั ลงทุุนได้้ หากเป็็นองค์์กรของภาครััฐหรืือเอกชน
ที่่�ตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวม หรืือเป็็นองค์์กรเอกชนที่่�ตั้้�งขึ้้�น
เพื่่�อการค้้าและไม่่ขััดกัับผลประโยชน์์ของบริิษััท และไม่่ใช้้เวลา
อัันจะเป็็นผลเสีียแก่่บริิษััท ทั้้�งนี้้� ต้้องเป็็นองค์์กรที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งขึ้้�น
เพื่่�อผลประโยชน์์ของพรรคการเมืือง
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2.2 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการองค์กร
นโยบายและแนวปฏิิบัติั ใิ นส่่วนนี้้�เกี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ขององค์์กรในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้การบริิหารงานเป็็นไปอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ และสอดคล้้องตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี ดัังนี้้�
2.2.1 กฎบัตรสำ�นักงานตรวจสอบ
สำำ�นัักงานตรวจสอบมีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยง
การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบัติั งิ าน และการควบคุุมภายใน ตรวจสอบ
กระบวนการปฏิิบััติิงานเพื่่�อให้้เป็็นไปตามกระบวนการกำำ�กัับ
ดููแลที่่�ดีี ประเมิินระบบการควบคุุมภายในเพื่่�อช่่วยให้้กิิจกรรม
ทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญของบริิษััทในเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง มีีระบบการ
ควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและเพีียงพอ ป้้องกัันความเสีียหาย
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ ตามกรอบแนวทางการควบคุุมภายในของ COSO
2013 ทั้้�งนี้้� ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานตรวจสอบมีีหน้้าที่่�กำำ�หนด
และควบคุุมให้้มีีระบบการติิดตามผลการตรวจสอบและสร้้าง
ระบบงานเชิิงป้้องกััน และรายงานสรุุปผลการตรวจสอบเสนอ
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.2 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดย
พิิจารณาความเสี่่�ยงและโอกาสในการปรัับปรุุงงานในทุุกระดัับ
ขององค์์กร ความต้้องการและความคาดหวัังทั้้�งในระยะสั้้�น
และระยะยาวของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกกลุ่่�ม รวมทั้้�งผลกระทบ
ต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม และนำำ�ข้้อมููลมาใช้้ประกอบการกำำ�หนด
กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิจิ เพื่่อ� ให้้ธุรกิ
ุ จิ สามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน
ในสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และเกิิดความสมดุุล
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
2.2.3 นโยบายการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานเอสซีีจีพีี ทุี กุ คน ยึึดมั่่น� ที่่�จะปฏิิบัติั ิ
ตามกฎเกณฑ์์ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงกฎหมาย กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
บริิษัทั ข้้อปฏิิบัติั ติ ามสััญญา จรรยาบรรณธุุรกิจิ นโยบาย มาตรฐาน
การปฏิิบััติิงาน ข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีี รวมถึึงพัันธสััญญาต่่อสัังคมใน
ทุุกประเทศที่่�บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมีีการสื่�อ่ สาร ส่่งเสริิม และ
สนัับสนุุนให้้เกิิดความรู้้� ความเข้้าใจ มีีการกำำ�หนดแนวทางและ
กำำ�กัับดููแลให้้ปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างถููกต้อ้ ง สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อม
ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้น�
2.2.4 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริิษััทมีีนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันที่่�ชััดเจน โดยได้้สื่่�อสารใน
ทุุกระดัับขององค์์กรและบุุคคลภายนอกเพื่่�อให้้เกิิดการนำำ�
ไปปฏิิ บัั ติิ ไ ด้้ จ ริิ ง นอกจากนี้้� เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ าการตัั ด สิิ น ใจ
และการดำำ� เนิิ น การทางธุุ รกิิ จที่่� อ าจมีี ค วามเสี่่� ย งด้้ า น

การทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ปชัั น ได้้ รัั บ การพิิ จาร ณาและปฏิิ บัั ติิ อ ย่่ า ง
รอบคอบ โดยบริิ ษัั ท ไม่่ ย อมรัั บ การคอร์์ รัั ปชัั น ใด ๆ ทั้้� ง สิ้้� น
บุุคลากรของบริิษััทต้้องปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
อย่่างเคร่่งครััด ห้้ามดำำ�เนิินการหรืือยอมรัับการคอร์์รััปชััน
ในทุุ กรูู ป แบบทั้้� ง ทางตรงหรืือทางอ้้ อ ม โดยครอบคลุุ ม ถึึ ง
ทุุกธุุรกิิจในทุุกประเทศและทุุกหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และให้้มีี
การสอบทานการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิิบัติั แิ ละข้้อกำำ�หนดใน
การดำำ�เนิินการ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของธุุรกิิจ
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย โดยกำำ�หนดให้้
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานตรวจสอบมีีหน้้าที่่ใ� นการจััดทำำ�การประเมิิน
ความเสี่่ย� งที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเรื่่อ� งคอร์์รัปชั
ั นั ตลอดจนจััดทํํามาตรการ
และแนวทางป้้องกัันความเสี่่ย� งจากเรื่่อ� งคอร์์รัปชั
ั นั เพื่่อ� นํําเสนอ
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�ง
รัับผิิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิิบัติั งิ านว่่าเป็็นไป
อย่่างถููกต้้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิิบััติิ อำำ�นาจดำำ�เนิินการ
ระเบีียบปฏิิบัติั ิ กฎหมาย ข้้อกำำ�หนดของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล เพื่่อ�
ให้้มั่่�นใจว่่ามีีระบบควบคุุมที่่�มีีความเหมาะสม รััดกุุม และเพีียง
พอต่่อการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน รวมถึึงความเสี่่�ยงด้้านคอร์์รััปชันั ที่่�
อาจเกิิดขึ้้�น และรายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนั้้�น บริิษััทยัังจััดให้้มีีการสื่่�อสารและเผยแพร่่นโยบาย
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันให้้บุุคลากรของบริิษััทผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ
เช่่น การปฐมนิิเทศกรรมการและพนัักงานใหม่่ การอบรมหรืือ
สััมมนา การประชาสััมพันั ธ์์ภายในบริิเวณที่่�ทำำ�งานและผ่่านระบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ ของบริิษััท รวมถึึงการสื่่�อสารเป็็นระยะให้้
บุุคลากรของบริิษััททราบถึึงรููปแบบการทุุจริิตคอร์์รััปชัันต่่าง ๆ
ความเสี่่�ยงจากการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการทุุจริิตคอร์์รััปชััน และ
วิิธีีการแจ้้งเบาะแส เพื่่�อให้้รัับทราบและนำำ�นโยบายไปปฏิิบััติิ
ในปีี 2563 บริิษััทได้้ประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก
แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (CAC) และอยู่่�
ระหว่่างเตรีียมความพร้้อมในการยื่่น� ขอรัับรองเพื่่อ� เป็็น Certified
Company ต่่อไป
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�กัับดููแลให้้มีีกลไกในการรัับเรื่่�อง
ร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส นอกจากนี้้�
บริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและ
การกระทำำ�ผิิด โดยจััดให้้มีีระบบการร้้องเรีียน แจ้้งเบาะแสของ
การปฏิิบััติิที่่�ไม่่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริิษััท รวมถึึง
มีีการปกป้้องพนัักงานไม่่ให้้ถููกกลั่่�นแกล้้ง หรืือได้้รัับโทษจาก
การร้้องเรีียน (Whistleblowing Policy) โดยบริิษััทได้้จััดสื่่�อ
e-learning สำำ�หรัับพนัักงานเพื่่อ� ให้้พนัักงานรัับทราบถึึงขั้้น� ตอน
และช่่องทางในการติิดต่่อสื่่อ� สารในการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด
แก่่หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

2.2.5 นโยบายการเข้าทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริิษัทั กำำ�หนดนโยบายการเข้้าทำ�ำ รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน
ให้้สอดคล้้องตามกฎหมายและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น
พระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และ
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ที่่� ทจ.
21/2551 เรื่อ่� ง หลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01)
เรื่อ่� ง การเปิิดเผยข้้อมููลและการปฏิิบัติั การ
ิ ของบริิษัทั จดทะเบีียน
ในรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน พ.ศ. 2546 หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดี� ี
สำำ�หรัับบริิษัทั จดทะเบีียนของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
โดยการเข้้าทำ�ำ รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจาก
ฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการบริิษัทั หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามขนาด
ของรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน
2.2.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริิษััทมีีนโยบายป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ โดย
ได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ ข้้อห้้าม และข้้อพิิจารณาต่่าง ๆ เพื่่�อให้้
กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานมีีความเข้้าใจวิิธีการป
ี ฏิิบัติั ติ าม
นโยบายดัังกล่่าว รวมถึงึ เปิิดเผยและนำำ�ส่่งข้้อมููลส่่วนได้้เสีียของตน
และผู้้�เกี่่ย� วข้้องต่่อเลขานุุการบริิษัทั เพื่่อ� ให้้ทราบถึึงความสััมพันั ธ์์
และการทำำ�ธุุรกรรมกัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย ในลัักษณะที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ทัันทีีก่่อนที่่�จะมีีการทำำ�

รายการ เพื่่�อให้้สามารถติิดตามดููแลและจะจััดการความขััดแย้้ง
ของผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ระหว่่างบริิษััทกัับฝ่่ายจััดการ
คณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น รวมไปถึึงการป้้องกัันการ
ใช้้ประโยชน์์อัันมิิควรในทรััพย์์สิิน ข้้อมููล และโอกาสของบริิษััท
และการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััทใน
ลัักษณะที่่�ไม่่สมควร นอกจากนี้้� กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ยัังต้้องปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณของบริิษัทั ซึ่่ง� กำำ�หนดแนวปฏิิบัติั ใิ น
เรื่่�องความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์และการปฏิิบััติิต่่อข้้อมููลและ
ทรััพย์์สินิ ของบริิษัทั ซึ่่ง� รวมถึึงการเก็็บรัักษาข้อ้ มููลภายในองค์์กร
การใช้้ข้อ้ มููลภายในที่่�เป็็นข้้อมููลสำำ�คััญ การใช้้และดููแลรัักษาระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและทรััพย์์สิินทางปััญญาอีีกด้้วย
2.2.7 นโยบายการแข่งขันทางการค้า
บริิษัทั จะไม่่กระทำำ�การใด ๆ อัันอาจส่่งผลให้้เกิิดความไม่่เป็็นธรรม
ทางการค้้า ขััดขวางกลไกตลาดหรืือการแข่่งขัันเสรีี หรืือมีีผล
เป็็นการทำำ�ลาย ทำำ�ให้้เสีียหาย กีีดกัันหรืือจำำ�กััดการประกอบธุุรกิจิ
ของผู้้�อื่่� น ไม่่ ใช้้ อำำ� นาจเหนืือตลาดไปในทางที่่� มิิ ช อบ หรืือ
ไม่่ดำำ�เนิินการใด ๆ อัันมีีผลเป็็นการยุุติิการแข่่งขัันกัับคู่่�แข่่ง
ในการประกอบธุุรกิจิ ไม่่ว่า่ โดยทางตรงหรืือโดยทางอ้้อม รวมทั้้�ง
ไม่่แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลทางธุุรกิจิ ทำำ�ความตกลงกัับคู่่�แข่่ง คู่่�ค้้า หรืือ
ลููกค้้า เพื่่�อลดหรืือจำำ�กััดการแข่่งขัันในตลาด เคารพกฎหมาย
การแข่่งขัันทางการค้้า มีีจริิยธรรม ตลอดจนให้้ความรู้้�แก่่คู่่�ค้้า
เกี่่�ยวกัับความสำำ�คััญของการปฏิิบััติิตามกฎหมายนี้้�
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2.2.8 นโยบายการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และ
การกระทำ�ผิด
บริิษััทกำำ�หนดกลไกในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการ
กรณีีมีการชี้้
ี เ� บาะแสเกี่่ย� วกัับการกระทำำ�ผิิดกฎหมาย กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับบริิษััทและจรรยาบรรณ หรืือพฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึง
การทุุจริิตคอร์์รััปชัันของบุุคลากรของบริิษััท ซึ่่�งรวมถึึงการจััด
ช่่องทางการร้้องเรีียนสำำ�หรัับบุุคคลภายในและภายนอกองค์์กร
มาตรการคุ้้�มครองและให้้ ความเป็็ นธรรมแก่่ ผู้้�ที่่� แจ้้ งข้้ อมูู ล
หรืือให้้เบาะแส การกำำ�หนดขั้้�นตอนการตรวจสอบข้้อร้้องเรีียน
การกำำ�หนดบทลงโทษแก่่ผู้้�กระทำำ�ผิิด ตลอดจนแนวทางการสื่่อ� สาร
และเผยแพร่่นโยบาย เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน และ
ให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� บุุคลากรของบริิษัทั สามารถร้้องเรีียนได้้ทางระบบ intranet
และสามารถเลืือกผู้้�รับั ข้้อร้้องเรีียน ได้้แก่่ ผู้้�บังั คัับบััญชา ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ� นัั ก งานการบุุ ค คล ผู้้�อำำ� นวยการสำำ� นัั ก งานตรวจสอบ
เลขานุุการคณะกรรมการบริิษััท และกรรมการบริิษััทคนหนึ่่�ง
คนใด สำำ�หรัับบุุคคลภายนอก สามารถร้้องเรีียนได้้ทางเว็็บไซต์์
ของบริิษััท www.scgpackaging.com ในระบบรัับข้้อร้้องเรีียน
และแจ้้งเบาะแส และสามารถเลืือกผู้้�รัับข้้อร้้องเรีียน ได้้แก่่
คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริิษััท สำำ�นัักงานตรวจสอบ
และสำำ�นัักงานเลขานุุการบริิษััท หรืือทำำ�เป็็นหนัังสืือถึึงบุุคคล
ข้้างต้้น
2.2.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริิษััทมีีนโยบายการลงทุุนในกิิจการที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
วิิสัยั ทััศน์์ และแผนกลยุุทธ์์ในการเติิบโตของบริิษัทั และสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท หรืือกิิจการที่่�มีคี วามเกี่่�ยวเนื่่�องหรืือ
มีีลักษ
ั ณะใกล้้เคีียงกััน หรืือลงทุุนในกิิจการที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดประโยชน์์
ร่่วม (Synergy) กัับธุุรกิิจในปััจจุุบัันของบริิษััท ซึ่่�งจะเพิ่่�ม
ช่่องทางในการหารายได้้ และเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน
นำำ�มาซึ่่�งผลประกอบการที่่�ดีีและมั่่�นคงในระยะยาว โดยบริิษััท
จะวิิเคราะห์์อย่่างรอบด้้าน และต้้องได้้รัับการพิิจารณาอนุุมััติิ
จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทหรืือจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(แล้้วแต่่กรณีี) ก่่อนดำำ�เนิินการลงทุุน
2.2.10 นโยบายการกำ�กับดูแลและการบริหารจัดการ
บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วม
ที่ประกอบธุรกิจหลัก
บริิษััทกำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการ
บริิษัทั ย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิจิ หลัักและบริิษัทั ร่่วมที่่�ประกอบธุุรกิจิ หลััก
เพื่่�อจััดให้้มีีกรอบและกลไกในการกำำ�กัับดููแลนโยบายและ
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมทั้้�งทางตรงและ
ทางอ้้อม รวมทั้้�งมีีมาตรการในการติิดตามผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมในระดัับที่่�เหมาะสม เพื่่�อดููแลรัักษา
ผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษััทได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เป็็ น ผู้้�พิิ จาร ณาแต่่ ง ตั้้� งและโยกย้้ า ยบุุ คคลที่่� จ ะเป็็ น ตัั วแทน
ของบริิษััท ไปเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยและ
บริิษััทร่่วม และรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััททราบตามคู่่�มืือ
อำำ�นาจดำำ�เนิินการ
กรรมการและผู้บ้� ริิหารของบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วมที่่�ได้้รับั การ
แต่่งตั้้�งหรืือเสนอชื่่�อจากบริิษััท มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้มั่่�นใจว่่า
ก่่อนที่่�บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมนั้้�นจะเข้้าทำำ�รายการหรืือ
ดำำ�เนิินการใด ๆ ซึ่่ง� มีีนัยั สำำ�คััญหรืือมีีผลต่่อฐานะทางการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วมตามที่่�กำำ�หนดไว้้
ในคู่่�มืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการ และข้้อบัังคัับของบริิษััทย่่อยหรืือ
บริิษัทั ร่่วมนั้้�น ต้้องได้้รับั ความเห็็นชอบ/อนุุมัติั จาก
ิ คณะกรรมการ
ของบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท (แล้้วแต่่กรณีี)
ก่่อนการทำำ�รายการหรืือดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�น
2.2.11 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริิษัทั กำำ�หนดให้้การบริิหารความเสี่่ย� งเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการตััดสิินใจ
การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ แผนงาน และการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
เพื่่อ� บริิหารจััดการความเสี่่ย� งที่่�เหลืืออยู่่�ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
ลดโอกาส และ/หรืือผลกระทบจากความเสี่่ย� งอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
อัันจะเป็็นการผลัักดัันให้้สามารถบรรลุุวััตถุุประสงค์์ขององค์์กร
ที่่�กำำ�หนดไว้้ โดยบริิษััทได้้จััดให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�ง
องค์์กร (Enterprise Risk Management Framework) ที่่�เป็็น
ไปตามมาตรฐานสากล และกำำ�หนดกรอบการบริิหารความเสี่่�ยง
ซึ่่�งประกอบด้้วยขั้้�นตอนการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ โครงสร้้างและ
ความรัับผิิดชอบในการบริิหารความเสี่่�ยง กระบวนการบริิหาร
ความเสี่่�ยง และการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรในการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
2.2.12 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
บริิษััทยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
เปิิดเผยข้้อมููลในทุุกประเทศที่่�เข้้าไปหรืือจะเข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ดำำ�เนิินการเปิิดเผยข้้อมููลด้้วยความระมััดระวััง ถููกต้้อง ครบถ้้วน
ไม่่ทำำ�ให้้เกิิดความสำำ�คััญผิิดในสาระสำำ�คััญ เป็็นไปตามกฎหมาย
หลัักเกณฑ์์ มาตรฐาน และแนวปฏิิบัติั ขิ องหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
ทัันเหตุุการณ์์ ทัันเวลา ทั่่�วถึึง เป็็นธรรม เท่่าเทีียม เข้้าถึึงง่่าย
และเพีียงพอต่่อการตััดสิินใจของผู้้�มีส่ี ่วนได้้ส่่วนเสีีย
2.2.13 นโยบายการจัดการข้อมูลภายในและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้อมููลภายในของบริิษััทที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผย
ต่่อสาธารณะ ซึ่่�งสาระสำำ�คััญมีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงราคาหรืือ
มููลค่่าของหลัักทรััพย์์ ถููกนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ในทางที่่�ไม่่ถููกต้้อง
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายการจััดการข้้อมููลภายใน
ซึ่่ง� เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของนโยบายการจััดการข้้อมููลภายในและการใช้้
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เทคโนโลยีีสารสนเทศขึ้้น� เพื่่อ� ให้้กรรมการ ผู้บ้� ริิหาร และพนัักงาน
ทุุกคนถืือปฏิิบััติิและสื่่�อสารอย่่างถููกต้้อง รวมไปถึึงการกำำ�หนด
มาตรการห้้ามซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ การรายงานการถืือและ
การเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์และสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ตลอดจนการเก็็บและป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน
ในด้้านการกำำ�กัับดููแลให้้มีการ
ี บริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และมาตรการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ บริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีมา
ี ตรการป้้องกัันความปลอดภััยของ
ระบบคอมพิิวเตอร์์และข้้อมููลสารสนเทศ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
นโยบายการจััดการข้้อมููลภายในและการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
โดยกำำ�หนดให้้ใช้้งานคอมพิิวเตอร์์และเทคโนโลยีีสารสนเทศของ
บริิษััทให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยการกระทำำ�ความผิิด
เกี่่�ยวกัับคอมพิิวเตอร์์ และกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�กััดการ
เข้้าถึึงข้้อมููลภายใน ห้้ามมีีการเปลี่่�ยนแปลง ทำำ�ซ้ำำ�� ลบทิ้้�ง หรืือ
ทำำ�ลายข้้อมููลของบริิษััท รวมถึึงห้้ามเปิิดเผยข้้อมููลที่่�อยู่่�ในระบบ
ข้้อมููลของบริิษััทโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากบริิษััท จััดระบบ
รัักษาความปลอดภััยเพื่่อ� ป้้องกัันการเข้้าถึงึ และการใช้้แฟ้้มข้อ้ มููล
และเอกสารลัับ ตลอดจนใช้้งานระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ให้้ถููกต้้องตามสิิทธิิที่่�ได้้รับั อนุุญาต
2.2.14 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการ ผู้บ้� ริิหาร และพนัักงานเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ทุุกระดัับ
ต้้องตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและเคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชนใน
ทุุกด้า้ นของบุุคคลทุุกคน ตลอดจนสัังคมและชุุมชน กฎหมายของ
แต่่ละประเทศ และตามสนธิิสััญญาที่่�แต่่ละประเทศมีีพัันธกรณีี
ที่่�ต้้องปฏิิบััติิ โดยรวมถึึงการปฏิิบััติติ ามหลัักสิิทธิิมนุุษยชนอย่่าง
เท่่าเทีียม ปราศจากการเลืือกปฏิิบัติั หิ รืือกระทำำ�การละเมิิดต่่อสิิทธิิ
มนุุษยชน ให้้การสนัับสนุุนส่่งเสริิมการปฏิิบัติั ติ ามหลัักสิทิ ธิิมนุษุ ยชน
ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ (Business Value Chain)
2.2.15 นโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริิษััทได้้จััดให้้มีีมาตรการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล ซึ่่�งเป็็น
ส่่ ว นหนึ่่� ง ของนโยบายการคุ้้�มครองข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คลของ
เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง โดยกำำ�หนดโครงสร้้าง กลไก มาตรการ
การกำำ�กัับดููแล และการบริิหารจััดการข้้อมููลส่่วนบุุคคลอย่่าง
ชััดเจนและเหมาะสมตามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
รวมทั้้� ง ได้้ แ ต่่ ง ตั้้� ง คณะกรรมการคุ้้�มครองข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คล
และเจ้้าหน้้าที่่�คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล เพื่่�อดููแลรัับผิิดชอบ
การปฏิิบััติิตามนโยบาย ประเมิินผล และทบทวนมาตรฐาน
การปฏิิบััติิงานและแนวปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานสอดคล้้อง
กัับกฎหมายและนโยบายที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด

2.2.16 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริิษััทกำำ�หนดจรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ เพื่่�อให้้นัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ ยึึดถืือเป็็นกรอบแนวทางในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่าง
ถููกต้้องและเหมาะสม โดยมีีหลัักการพื้้�นฐานในเรื่่�องการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�สำ�ำ คััญ การรัักษาข้้อมููลภายใน การปฏิิบัั ติิ ต่่ อ กลุ่่�ม
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม รวมทั้้�งการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่ด้� ว้ ยความซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับหลัักบรรษััทภิิบาล
อัันจะทำำ�ให้้เกิิดการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับบริิษััท และสร้้าง
ความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม

2.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ส�ำ คัญ
นโยบายและแนวปฏิิบััติิในส่่วนนี้้�ได้้กำำ�หนดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นแนวทาง
การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ อัันจะช่่วยสนัับสนุุนให้้
บริิษััทสามารถสร้้างและรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีในทางธุุรกิิจได้้
ในระยะยาวต่่อไป ดัังนี้้�
2.3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริิษัทั ได้้กำำ�หนดกรอบนโยบายและแนวปฏิิบััติิต่อ่ ผู้มี้� ส่ี ว่ นได้้เสีีย
กลุ่่�มต่่าง ๆ 12 กลุ่่�ม เพื่่�อเป็็นหลัักในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สร้้าง
คุุณค่่าเพิ่่�มแก่่องค์์กร และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
1) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษัทั ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� กัับผู้้�ถืือหุ้้�น จึึงกำำ�หนดให้้กรรมการ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััท มีีหน้้าที่่�ต้อ้ งดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตามหลัักบรรษััทภิิบาลและอุุดมการณ์์ของบริิษัทั ด้้วยความ
ซื่่อ� สััตย์์สุจุ ริิต ปราศจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ส่ว่ นตััว
เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดและเพิ่่�มมูลู ค่่าให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�องในระยะยาว เคารพสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นและปฏิิบััติิต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน เปิิดโอกาสให้้
ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอวาระการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นและชื่่อ� กรรมการ
ล่่วงหน้้าในเวลาอัันสมควร ชี้้แ� จงรายละเอีียดต่่าง ๆ เกี่่ย� วกัับ
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนข้้อมููลทั้้�งหมดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เรื่อ่� งที่่�ต้อ้ งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นตััดสิินใจในที่่�ประชุุมเป็็นการล่่วงหน้้า
อย่่างเพีียงพอ ห้้ามใช้้ข้้อมููลภายในที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยสู่่�
สาธารณะของกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน
ในหน่่ วยงานที่่� เกี่่� ย วข้้ อง รวมถึึ งคู่่�สมรสและบุุ ตรที่่� ยัั ง
ไม่่บรรลุุนิติิ ภา
ิ วะของบุุคคลดัังกล่่าว เพื่่อ� แสวงหาประโยชน์์
ให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�อื่่�นอัันเป็็นการเอาเปรีียบผู้้�ถืือหุ้้�น และ
จััดให้้มีีกรรมการอิิสระที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย
และรัับข้้อร้้องเรีียนหรืือข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ จากผู้้�ถืือหุ้้�น
ผ่่านทางช่่องทางที่่�บริิษััทจััดทำำ�ขึ้้�นและเข้้าถึึงได้้ง่่าย
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2) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน
บริิษััทเชื่่�อมั่่�นว่่า พนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าและเป็็น
ปััจจัยั แห่่งความสำำ�เร็็จ จึึงปฏิิบัติั ต่ิ อ่ พนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
บนหลัักสิิทธิิมนุุษยชน คำำ�นึึงถึึงความต้้องการของพนัักงาน
เพื่่อ� มุ่่�งหวัังให้้เกิิดสััมพันั ธภาพที่่�ดีรี ะหว่่างพนัักงานกัับองค์์กร
ส่่งเสริิมการพัฒ
ั นาทัักษะและเพิ่่�มพูนู ศัักยภาพอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
พร้้อมให้้ความมั่่�นคงและความก้้าวหน้้าในอาชีีพ นอกจากนี้้�
ยัังได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการสรรหาพนัักงานด้้วยระบบ
การคััดเลืือกและเงื่่�อนไขการจ้้างงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพและ
เป็็นธรรม เคารพและปกป้้องสิิทธิิเสรีีภาพส่่วนบุุคคลของ
พนัักงาน ประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านและบริิหารค่่าตอบแทน
โดยพิิจารณาจากความเหมาะสมกัับหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ
และความสามารถของพนัักงานเป็็นรายบุุคคล รวมทั้้�งจััดให้้
มีีสวััสดิิการที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสมแก่่พนัักงานและดููแล
ปรัับปรุุงอย่่างสม่ำำ��เสมอ ปลููกจิิตสำำ�นึึกและส่่งเสริิมในเรื่่�อง
การทำำ�งานด้้วยความปลอดภััยและถููกสุขุ ลัักษณะ มีีการบริิหาร
งานตามระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
และระบบการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากล
รวมถึงึ จััดให้้มีช่ี อ่ งทางในการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ ให้้แก่่
พนัักงาน เพื่่อ� ให้้มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และ
ผลการดำำ�เนิินงานในธุุรกิจต่
ิ า่ ง ๆ ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย
นอกจากนี้้�ยัังจััดให้้มีีระบบการร้้องเรีียน แจ้้งเบาะแสของ
การปฏิิบัติั ที่่ิ ไ� ม่่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
รวมถึึงมีีการปกป้้องพนัักงานไม่่ให้้ถููกกลั่่�นแกล้้ง หรืือได้้รัับ
โทษจากการร้้องเรีียน (Whistleblowing Policy)
3) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่อ่ ลููกค้้า
บริิษัทั มีีความมุ่่�งมั่่น� ที่่�จะให้้ผู้ใ้� ช้้สินิ ค้้าและบริิการได้้รับั ประโยชน์์
และความพึึงพอใจอย่่างสููงสุุด ทั้้�งด้้านคุุณภาพและราคาที่่�
เป็็นธรรม ตลอดจนมุ่่�งพััฒนาและรัักษาสัมพั
ั นั ธภาพที่่�ยั่่ง� ยืืน
โดยการส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่ต� อบสนองความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคและผู้้�คนรอบข้้าง รวมถึึงร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การสร้้างคุุณภาพชีีวิติ ที่่�ดีี และส่่งเสริิมให้้สัังคมเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืน สร้้างสรรค์์นวััตกรรมและงานวิิจััยและพััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ได้้สิินค้้าและบริิการที่่�มีีมููลค่่าสููง มีีคุุณภาพ
และตอบสนองความต้้องการของลููกค้า้ ได้้ในหลากหลายมิิติิ
พััฒนาสิินค้้าและบริิการที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยมุ่่�งให้้
ใช้้ทรััพยากรน้้อยลง ประหยััดพลัังงาน สามารถหมุุนเวีียนใช้้
ซ้ำำ��ได้้ และมีีอายุุการใช้้งานที่่�ยืืนยาว ผลิิตสิินค้้าและบริิการ
ที่่�ปลอดภััย ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภคและ
ไว้้วางใจได้้ รวมทั้้�งให้้ข้อ้ มููลที่่�ถูกต้
ู อ้ งและเพีียงพอแก่่ผู้บ้� ริิโภค
จััดเก็็บข้้อมููลของลููกค้า้ อย่่างเป็็นระบบ ปลอดภััย และไม่่นำำ�
ข้้อมููลลููกค้า้ ไปใช้้ในทางไม่่ถูกต้
ู อ้ ง มีีระบบการบริิหารคุุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนจััดให้้มีหี น่่วยงานที่่�รับั ผิิดชอบ
ในการให้้ข้อ้ เสนอแนะในสิินค้้า คำำ�ปรึึกษา วิิธีแี ก้้ปัญ
ั หา และ
รัับข้้อร้้องเรีียน เพื่่อ� ให้้ลูกค้
ู า้ ได้้รับั ความพึึงพอใจอย่่างสููงสุุด
ในสิินค้้าและบริิการ

4) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้า
บริิษัทั ปฏิิบัติั ติ ามกรอบการแข่่งขัันทางการค้้าที่่สุ� จุ ริิต โดยยึึดถืือ
การปฏิิบััติิตามสััญญา จรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
และคำำ�มั่่�นที่่�ให้้ไว้้กัับคู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััด โดยมีีการพิิจารณา
ราคาซื้้�อที่่�เหมาะสมและยุุติิธรรม โดยคำำ�นึึงถึึงความสมเหตุุ
สมผลด้้านราคา คุุณภาพ และบริิการที่่�ได้้รัับ มีีการกำำ�หนด
ระเบีียบในการจััดหาและดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ที่่�ชัดั เจน ไม่่เรีียก
หรืือรัับทรััพย์์สินิ หรืือผลประโยชน์์ใด ๆ จากคู่่�ค้้า สนัับสนุุน
การจััดหาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม หลีีกเลี่่ย� งการซื้้�อสิินค้้ากับั
คู่่�ค้้าที่่ล� ะเมิิดสิิทธิิมนุษุ ยชน หรืือละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญา
และไม่่ทำำ�ธุุรกิจกั
ิ บั คู่่�ค้้าที่่มี� พี ฤติิกรรมผิดิ กฎหมายหรืือขััดต่่อ
ความสงบเรีียบร้้อยและศีีลธรรมอัันดีี
5) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อคู่่�ธุุรกิิจ
บริิษััทมีีนโยบายในการดููแลคู่่�ธุุรกิิจทั้้�งในเรื่่�องมาตรฐาน
สิิทธิิมนุษุ ยชน สภาพแวดล้้อม ความปลอดภััยในการทำำ�งาน
และผลตอบแทนที่่�จะได้้รัับ โดยพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�
เหมาะสมและยุุติิธรรม นอกจากนี้้�ยัังส่่งเสริิมการพััฒนา
ขีีดความสามารถและพััฒนาความรู้้� ทั้้�งในงานและนอกงานของ
คู่่�ธุุรกิิจให้้สามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
และสนัับสนุุนให้้คู่่�ธุรกิ
ุ จิ มีีการพัฒ
ั นาความรู้้�เพื่่อ� ให้้การทำำ�งาน
เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด รวมไปถึึงการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
ให้้คู่่�ธุุรกิิจดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยให้้ยึึดมั่่�นปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณคู่่�ธุรกิ
ุ จิ ของบริิษัทั (Supplier Code of Conduct)
นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้กำำ�หนดนโยบายและ
แนวปฏิิบััติิในการจััดหาและคััดเลืือกคู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจ เพื่่�อให้้
การดำำ�เนิินการคััดเลืือกคู่่�ค้้า/คู่่�ธุรกิ
ุ จิ มีีระบบ เป็็นธรรม โปร่่งใส
และสนัับสนุุนคู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจ ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม
มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และจะไม่่ทำำ�
ธุุรกรรมกับั บุุคคลหรืือนิิติบุิ คุ คลที่่�กระทำำ�ผิิดกฎหมาย ทุุจริิต
หรืือมีีพฤติิกรรมที่่�ส่่อไปในทางทุุจริิต
6) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อผู้้�ร่่วมลงทุุน
บริิษััทเคารพซึ่่�งสิิทธิิของผู้้�ร่่วมลงทุุนและปฏิิบััติิต่่อผู้้�ร่่วม
ลงทุุนทุุกรายอย่่างเป็็นธรรม ไม่่เอาเปรีียบผู้้�ร่ว่ มลงทุุน ตลอดจน
ให้้ความร่่วมมืืออย่่างดีีกัับผู้้�ร่่วมลงทุุน เพื่่�อส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของกิิจการร่ว่ มทุุนให้้มีคี วามแข็็งแกร่่ง
สนัับสนุุนให้้มีีการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ
และร่่วมกัันพิิจารณากำำ�หนดแผนธุุรกิิจของกิิจการร่่วมทุุน
พิิจารณาจััดสรรผลประโยชน์์อย่่างเป็็นธรรมและโปร่่งใส รวมทั้้�ง
ติิดตามและผลัักดัันให้้การดำำ�เนิินงานของกิิจการร่่วมทุุน
เป็็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพััฒนาอย่่าง
ยั่่ง� ยืืน ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานของกิิจการร่ว่ มทุุนประสบ
ผลสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ของกิิจการร่่วมทุุน
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7) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่อ่ เจ้้าหนี้้�
บริิษัทั มีีนโยบายในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ เจ้้าหนี้้�ด้ว้ ยความเสมอภาค
เป็็นธรรม และโปร่่งใส โดยยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติติ ามเงื่่�อนไข
และสััญญาต่่าง ๆ อย่่างเคร่่งครััด นอกจากนี้้� เพื่่�อรัักษา
ความเชื่่อ� มั่่น� ต่่อเจ้้าหนี้้� บริิษัทั ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการบริิหาร
จััดการเงิินทุุนให้้มีีโครงสร้้างทางการเงิินที่่�เหมาะสม มีีการ
สื่่�อสารกัับเจ้้าหนี้้�ถึึงสถานะของธุุรกิิจอย่่างสม่ำำ��เสมอ และ
มุ่่�งมั่่�นในการรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ยั่่�งยืืนกัับเจ้้าหนี้้�
8) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่อ่ ชุุมชน
บริิษััทถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยมุ่่�งสนัับสนุุน
กิิจกรรมเพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพชีีวิติ และเสริิมสร้้างประโยชน์์สุขุ
ของชุุมชนและสัังคมที่่�บริิษััทและบริิษััทย่่อยเข้้าไปดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ รวมถึึงให้้พนัักงานและผู้้�เกี่่�ยวข้้องมีีส่่วนร่่วมในการ
ปฏิิบััติิตนเป็็นพลเมืืองดีีที่่�ทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับชุุมชนและ
สัังคม นอกจากนี้้� ยัังสนัับสนุุนกิิจกรรมหรืือโครงการพััฒนา
ศัักยภาพและชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของคนในสัังคมให้้ดีีขึ้้�น
อาทิิ การพััฒนาอาชีีพ การสร้้างชุุมชนเข้้มแข็็ง เพื่่�อให้้
สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ตลอดจนเปิิดโอกาส
ให้้ชุุมชนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรม
หรืือโครงการต่่าง ๆ รวมทั้้�งเสนอความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ
หรืือข้้อร้้องเรีียนที่่�เป็็นผลมาจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
และบริิษััทย่่อย โดยมุ่่�งหวัังให้้อุุตสาหกรรมและชุุมชน
สามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่างยั่่�งยืืน

10) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อสื่่�อมวลชน
บริิษััทเห็็นความสำำ�คััญของการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสาร
ให้้สื่่�อมวลชน เพื่่�อให้้สามารถสื่่�อสารต่่อไปยัังสาธารณชน
ได้้ อ ย่่ า งถูู กต้้ อ งและรวดเร็็ ว จึึงกำำ� หนดแนวปฏิิ บัั ติิ ใ ห้้
เปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารต่่อสื่่�อมวลชนอย่่างเท่่าเทีียมกััน
โดยเป็็นข้้อมููลที่่�ถูกต้
ู อ้ ง ชััดเจน และตรงประเด็็น นอกจากนี้้�
ยัังอำำ�นวยความสะดวกแก่่สื่อ�่ มวลชนที่่�มาติิดต่่อ เปิิดโอกาส
ให้้สื่่�อมวลชนสามารถพบปะพููดคุุยกัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
อย่่างใกล้้ชิิด รวมถึึงสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับสื่่�อมวลชน
เช่่น จััดให้้มีีการเยี่่�ยมชมกิิจการและโรงงาน เพื่่�อให้้เห็็น
กระบวนการผลิิตและระบบการบริิหารจััดการภายในโรงงาน
รวมถึึงได้้รัับข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�ถููกต้้อง

9) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่อ่ หน่่วยงานราชการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิในการทำำ�ธุุรกรรมกัับรััฐไว้้ใน
จรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง โดยจะต้้องปฏิิบััติิตาม
กฎหมายและระเบีียบปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
และต้้องไม่่กระทำำ�การใด ๆ ที่่�อาจจููงใจให้้พนัักงานใน
หน่่วยงานราชการมีีการดำำ�เนิินการที่่�ไม่่ถููกต้้องเหมาะสม
รวมถึึงให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานราชการ ทั้้�งทางด้้าน
วิิชาการและการสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ ตลอดจนรัับฟััง
ความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะของหน่่วยงานราชการ นอกจากนี้้�
นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของบริิษััทมีีข้้อกำำ�หนดในการ
ดำำ�เนิินการที่่�เกี่่ย� วกัับความสััมพันั ธ์์ทางธุุรกิจิ และการจััดซื้้�อ
จััดจ้้างกัับภาครััฐ โดยห้้ามให้้หรืือรัับสิินบนในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ทุุกชนิิด การดำำ�เนิินงานของบริิษััทและการติิดต่่องานกัับ
ภาครััฐจะต้้องเป็็นไปอย่่างโปร่่งใส ซื่่�อสััตย์์ และต้้อง
ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

11) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่อ่ ภาคประชาสัังคม นัักวิิชาการ
ผู้้�นำำ�ความคิิด
บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิินธุุรกิจที่่
ิ �
ครบถ้้วน ถููกต้อ้ ง โปร่่งใส และตรวจสอบได้้ สร้้างความสััมพันั ธ์์
และกระบวนการการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนร่่วมกัับหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงรัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
ต่่าง ๆ จากภาคประชาสัังคมในทุุก ๆ ส่่วน เพื่่�อให้้เกิิด
แนวทางร่่วมกัันในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
12) นโยบายและแนวปฏิิบััติิต่่อคู่่�แข่่ง
บริิษัทั ดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยมีีนโยบายในการปฏิิบัติั ต่ิ อ่ คู่่�แข่่งอย่่าง
ยุุติธรรม
ิ ตามกรอบการแข่่งขัันทางการค้้าที่่สุ� จุ ริิต โดยยึึดมั่่น�
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรมภายใต้้กรอบของ
กฎหมายและจรรยาบรรณของบริิษััท คำำ�นึึงถึึงจริิยธรรมใน
การประกอบการค้้าและกฎหมายแข่่งขัันทางการค้้า รวมทั้้�ง
ไม่่เอาเปรีียบคู่่�แข่่งด้้วยวิิธีอัี นั ไม่่ชอบด้้วยกฎหมาย ไม่่แสวงหา
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ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับด้้วยวิิธีีการที่่ไ� ม่่สุุจริิตหรืือไม่่เหมาะสม
ไม่่กระทำำ�การใด ๆ ที่่�เป็็นการละเมิิดทรััพย์์สินิ ทางปััญญาของ
คู่่�แข่่ง ไม่่ทำำ�ลายชื่่อ� เสีียงของคู่่�แข่่งด้้วยการกล่่าวหาในทางร้้าย
โดยปราศจากข้้อมููลความจริิง ตลอดจนสนัับสนุุนและส่่งเสริิม
การค้้าอย่่างเสรีี หลีีกเลี่่ย� งพฤติิกรรมการทำำ�ความตกลงใด ๆ
กัับคู่่�แข่่งที่่�เป็็นการลดหรืือจำำ�กััดการแข่่งขัันทางการค้้า
2.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั และบริษทั ย่อย
บริิษััทมีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลไม่่ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 20 ของ
กำำ�ไรสุุทธิิตามงบการเงิินรวม หลัังหัักภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลและ
หลัังหัักสำำ�รองต่่าง ๆ ทุุกประเภทตามที่่�กฎหมายและบริิษััท
กำำ�หนดไว้้ในแต่่ละปีี โดยอััตราการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวอาจ
เปลี่่�ยนแปลงไปจากที่่�กำำ�หนดไว้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับผลการดำำ�เนิินงาน
โครงสร้้างและฐานะทางการเงิิน สภาพคล่่อง ความจำำ�เป็็นในการ
ลงทุุนเพิ่่�มเติิม แผนการลงทุุน การขยายธุุรกิิจ การสำำ�รองเงิินไว้้
เพื่่�อชำำ�ระคืืนเงิินกู้้�ยืืม หรืือเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนภายในบริิษััท
เงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในสััญญากู้้�ยืืมเงิินและ
ปััจจััยอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการบริิหารงาน
สำำ�หรัับนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทย่่อย จะเป็็นไป
ตามที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท ของบริิ ษัั ท ย่่ อ ยจะพิิ จาร ณาให้้
ความเห็็นชอบ และจะต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทย่่อยในแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการบริิษััท
ของบริิษัทั ย่่อยจะพิิจารณาการจ่่ายเงิินปัันผลโดยคำำ�นึึงถึงึ ปััจจัยั
ต่่าง ๆ เพื่่�อผลประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นหลััก

2.3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือก
คูค่ า้ /คูธ่ รุ กิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
บริิษัทั จะดำำ�เนิินการจััดหาอย่่างมีีระบบ ตามระเบีียบและวิิธีการ
ี
จััดหาของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ที่่�มีการ
ี ควบคุุมอย่่างรััดกุุม คำำ�นึึงถึงึ
ความต้้องการทั้้�งในด้้านคุุณภาพ ราคา จำำ�นวน เวลา การให้้
บริิการ การส่่งมอบ การบริิการหลัังการขาย การรัับประกััน และ
เงื่อ่� นไขอื่่น� ๆ โดยไม่่ทำ�ำ ธุุรกรรมกับั บุุคคลหรืือนิิติิบุุคคลที่่�กระทำำ�
ผิิดกฎหมาย ทุุจริิต หรืือมีีพฤติิกรรมที่่�ส่่อไปในทางทุุจริิต โดย
บริิษััทจะคััดเลืือกคู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจอย่่างมีีระบบ เป็็นธรรม โปร่่งใส
และสนัับสนุุนคู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจริิยธรรม
มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
คู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจสามารถแจ้้งร้้องเรีียนการปฏิิบััติิอย่่างไม่่เป็็นธรรม
ต่่อคู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจ ตามหลัักบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ได้้
ตามช่่องทางที่่�กำำ�หนดไว้้ที่่ร� ะบบรัับข้้อร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส
บนเว็็บไซต์์ https://whistleblower.scgpackaging.com
2.3.4 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
บริิษัทั ได้้จัดั ทำำ�จรรยาบรรณคู่่�ธุรกิ
ุ จิ เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง (Supplier
Code of Conduct) เพื่่�อให้้คู่่�ธุุรกิิจของบริิษััทมีีความเข้้าใจที่่�
ถููกต้้อง และนำำ�ไปใช้้เป็็นมาตรฐานในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกััน
โดยมีีหลัักการ 5 ข้้อ ได้้แก่่ 1) จริิยธรรมทางธุุรกิิจ 2) แรงงาน
และสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน 3) อาชีี ว อนามัั ย และความปลอดภัั ย
4) สิ่่�งแวดล้้อม และ 5) กฎหมายและข้้อกำำ�หนด
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการดำ�เนินการกับผู้ที่กระทำ�ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในกรณีีที่่เ� กิิดการละเมิิดนโยบายและแนวปฏิิบัติั ิที่่�บริิษัทั กำำ�หนดไว้้ บริิษัทั ถืือเป็็นการกระทำำ�ผิิดทางวิินัยั ที่่�ต้อ้ งได้้รัับโทษ บริิษัทั ได้้วาง
แนวทางการลงโทษและมุ่่�งเน้้นการจััดการแก้้ไขเพื่่อ� ไม่่ให้้เกิิดกรณีีดังั กล่่าวซ้ำำ�� ทั้้�งนี้้� อาจได้้รับั โทษตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้หากกระทำำ�
ความผิิดตามกฎหมาย ซึ่่�งได้้ระบุุรายละเอีียดไว้้บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� สามารถศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมของคู่่�มืือบรรษััทภิิบาลได้้ที่่� www.scgpackaging.com

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริิษัทั ดำำ�เนิินธุุรกิจด้
ิ ว้ ยความรัับผิิดชอบโปร่่งใสและเป็็นธรรม ซึ่่ง� ได้้ดำ�ำ เนิินการอย่่างต่่อเนื่่อ� งภายใต้้กรอบของจรรยาบรรณและตั้้�งอยู่่�
บนพื้้�นฐานของผลประโยชน์์ที่่�สมดุุลและยั่่�งยืืน บริิษััทได้้จััดทำำ�จรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นคู่่�มืือให้้กรรมการบริิษััท
ฝ่่ายจััดการ และพนัักงานทุุกระดัับใช้้ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบุุคลากรทุุกคนของบริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีความเข้้าใจ
ในหลัักการ และมีีแนวปฏิิบััติิในการปฏิิบััติิงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเป็็นธรรม
จรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ประกอบด้้วยหลัักการ แนวปฏิิบััติิ และตััวอย่่างพร้้อมคำำ�แนะนำำ�ในการพิิจารณาในเรื่่�องที่่�สำำ�คััญ
และจำำ�เป็็นในการปฏิิบััติงิ านในหน้้าที่่�ตามเป้้าหมายขององค์์กร รวม 12 เรื่่�อง ดัังนี้้�
1
2
3
4
5
6

ด้านคุณธรรม
สิิทธิิมนุุษยชนและแรงงาน
สิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ และความปลอดภััย
ด้านจริยธรรม
การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ของกำำ�นััลและการเลี้้�ยงรัับรอง
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
การดำำ�เนิินการด้้านการเมืือง

ด้านการดูแลทรัพย์สิน
7 การปฏิิบััติิต่่อข้้อมููลและทรััพย์์สิิน
(รวมถึึงทรััพย์์สิินทางปััญญา)
8 การเปิิดเผยข้้อมููลและการสื่่�อสาร
ด้านการทำ�ธุรกิจ
9 การทำำ�ธุุรกรรมของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
10 การประกอบธุุรกิจิ ในต่่างประเทศและการค้้าระหว่่างประเทศ
11 การแข่่งขัันทางการค้้า
12 การป้้องกัันการฟอกเงิิน

ทั้้�งนี้้� บริิษััทได้้เผยแพร่่คู่่�มืือจรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท www.scgpackaging.com
บริิษััทได้้จััดทำำ�สื่่�อวิิดีีโอสำำ�หรัับพนัักงานในรููปแบบ e-learning โดยมีีตััวอย่่างเหตุุการณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการปฏิิบััติิงานในแต่่ละเรื่่�อง
เพื่่อ� ให้้พนัักงานเข้้าใจหลัักการและแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในจรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ทั้้�ง 12 เรื่อ่� ง และสามารถนำำ�ไป
ปฏิิบััติิได้้ โดยเฉพาะเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ รวมไปถึึงแนวทางปฏิิบััติิที่่�ถููกต้อ้ งในกรณีีที่่�พนัักงานอาจพบเห็็น
การกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณ จััดหลัักสูตู รอบรมในเรื่่อ� งการปฏิิบัติั ติ นตามจรรยาบรรณให้้เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่
และพนัักงานในระดัับหััวหน้้างาน นอกจากนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้พนัักงานคนไทยทุุกคนต้้องผ่่านการทดสอบ Ethics e-Testing
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้พนัักงานได้้ทบทวนหลัักการและแนวปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง อย่่างสม่ำำ��เสมอ ผลจาก
การทำำ�แบบทดสอบ Ethics e-testing จะรายงานให้้คณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบ และพิิจารณาแนวทางการปรัับปรุุงเพื่่อ� ส่่งเสริิม
ในเรื่่�องการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณและการสร้้างวััฒนธรรมองค์์กรตามอุุดมการณ์์เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ �ำ คัญของนโยบาย แนวปฏิบตั ิ
และระบบการกำ�กับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
บริิ ษัั ท ได้้ นำำ� หลัั กการ กำำ� กัั บ ดูู แ ลกิิ จการที่่� ดีี สำำ� หรัั บ บริิ ษัั ท
จดทะเบีียนปีี 2560 หรืือ Corporate Governance Code
(CG Code) มาปรัับใช้้กับั บริิบททางธุุรกิจิ ของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์และสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืน โดยกำำ�หนด
หน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััทตาม CG Code ไว้้ในกฎบััตร
คณะกรรมการบริิษัทั คณะกรรมการบริิษัทั ตระหนัักว่า่ หลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการหรืือหลัักบรรษััทภิิบาล (Corporate Governance)
เป็็นแนวทางการบริิหารองค์์กรที่่�เป็็นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล
เป็็นเรื่่�องที่่�สอดคล้้องกัับอุุดมการณ์์และจรรยาบรรณของบริิษััท
จึึงได้้มีการ
ี ทบทวนนโยบาย แนวปฏิิบัติั ิ และระบบการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ หรืือกฎบััตรคณะกรรมการอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้ง� เพื่่อ� เพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการกำำ�กัับดููแลและยกระดัับมาตรฐานการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการของบริิษััท ให้้สอดคล้้องกัับ CG Code และแนวทาง
การปฏิิบัติั ที่่ิ ดี� ทั้้ี ง� ในระดัับประเทศและระดัับสากลอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง ในปีี 2563 มีี
การพััฒนาต่่อเนื่่�องจากปีีที่่�ผ่่านมา โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้
ทบทวนและนำำ�หลัักปฏิิบัติั ติ าม CG Code ทั้้�ง 8 ประการมาปรัับใช้้
ในองค์์กรให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความก้้าวหน้้าทาง
เทคโนโลยีี สภาพแวดล้้อมทางสัังคม และข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย
กรรมการทุุกคนตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่�ในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กร
และมีีกรรมการเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งที่่�ได้้ศึึกษาหรืือรัับฟัังบรรยาย
หลัักปฏิิบััติิตาม CG Code จนเข้้าใจประโยชน์์และหลัักปฏิิบััติิ
ในการนำำ�ไปใช้้สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืนเป็็นอย่่างดีี
ตลอดจนได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิตามหลัักปฏิิบััติิใน CG Code
แต่่ละข้้อ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผลการปฏิิบััติมีิ ีความเหมาะสม รวมทั้้�ง
ได้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ทั้้�งของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุดุ และนำำ�ผลประเมิินไปกำำ�หนด
แผนพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติินโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้าน
บรรษััทภิิบาลเพิ่่�มเติิมในปีี 2563 ได้้แก่่ นโยบายด้้านสิิทธิิมนุษุ ยชน
นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล นโยบายการกำำ�หนด
คุุณสมบััติแิ ละการสรรหากรรมการบริิษัทั จรรยาบรรณนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ และนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการที่่�บริิษัทั อื่่น� ของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง นอกจากนี้้� คณะกรรมการบริิษััทได้้ปรัับปรุุงกฎบััตร
คณะกรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อย ในประเด็็นหลััก
เกี่่�ยวกัับวาระของกรรมการอิิสระและการประชุุม รวมถึึง
แนวทางปฏิิบัติั ใิ นการจััดการประชุุมด้ว้ ยสื่่อ� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่อ� ให้้
สอดคล้้องยิ่่�งขึ้้�นกัับ CG Code และการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีี
การสื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์

ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม
2563 ได้้มีมติ
ี ิให้้เพิ่่�มจำำ�นวนกรรมการบริิษััท 2 คน และได้้มีีมติิ
เลืือกตั้้�งกรรมการใหม่่ 2 คน ได้้แก่่ นายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์ และ
นายวิิบููลย์์ ตวงสิิทธิิสมบััติิ ซึ่่�งบริิษััทได้้จััดให้้มีีการปฐมนิิเทศ
กรรมการใหม่่ทั้้ง� 2 คน โดยมีีเลขานุุการบริิษัทั เป็็นผู้้�ประสานงาน
ในการจัั ด เตรีี ย มข้้ อ มูู ล ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ บริิ ษัั ท ให้้ กรรมการ ใหม่่
รัับทราบ เช่่น ความรู้้�ทั่่�วไปของธุุรกิิจ โครงสร้้างธุุรกิิจ โครงสร้้าง
คณะกรรมการบริิษััท กำำ�หนดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ปีี 2563 คู่่�มืือบรรษััทภิิบาล ข้้อบัังคัับบริิษััทและข้้อกฎหมาย
ที่่�ควรทราบ และจััดให้้พบปะกัับประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายการเงิินก่่อนการเข้้าร่่วมประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทครั้้�งแรก เพื่่�อให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
นอกจากนี้้�ในปีี 2563 บริิษััทได้้ส่่งเสริิมให้้สิิทธิิอื่่�นแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
นอกเหนืือจากสิิทธิิในการลงคะแนนเสีียง ได้้แก่่ การให้้สิทิ ธิิผู้้�ถืือหุ้้�น
ในการเสนอวาระการประชุุมและการเสนอชื่่อ� บุุคคลที่่�เหมาะสม
เข้้าเป็็นกรรมการล่่วงหน้้าสำำ�หรัับการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีี 2564 โดยกำำ�หนดระยะเวลาขอให้้เสนอล่่วงหน้้าได้้
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 3 สิิงหาคม - 3 พฤศจิิกายน 2563 และได้้เผยแพร่่
การให้้สิทิ ธิิดังั กล่่าวบนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั (www.scgpackaging.com)
ภายหลัังจากที่่�บริิษััทได้้เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย และเริ่่�มซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563 บริิษััทได้้จััดให้้มีี
ช่่องทางการสื่่อ� สารข้้อมููลของบริิษัทั หลากหลายมากขึ้้�นนอกเหนืือ
จากการเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานประจำำ�ปีี และบนเว็็บไซต์์ของ
บริิษััท โดยในปีี 2563 บริิษััทได้้เพิ่่�มช่่องทางการสื่่�อสารข้้อมููล
ของบริิษััทบนเว็็บไซต์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ได้้แก่่ สรุุปผล
การดำำ�เนิินงานและงบการเงิินของบริิษััทในไตรมาสที่่� 3/2563
รายงานความคืืบหน้้าโครงการลงทุุนที่่�สำำ�คััญ การเผยแพร่่
Roadshow Presentation เมื่่อ� มีีการจัดั ประชุุมกับั นัักวิเิ คราะห์์
นอกจากนี้้�ยัังได้้จััดให้้มีีการแถลงข่่าวต่่อสื่่�อมวลชน และทำำ�
จดหมายข่่าวที่่�นำำ�เสนอถึึงฐานะทางการเงิินของบริิษัทั เป็็นประจำำ�
ทุุกไตรมาส รวมทั้้�งจััดพบปะกัับนัักลงทุุนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการกำ�กับดูแล
กิจการ และข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการของเอสซีีจีีพีี ตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
ครั้้�งที่่� 224 (8/2563) เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 เป็็นดัังนี้้�
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RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

ผู้ถือหุ้น

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำ�นักงานตรวจสอบ

Center of Excellence and
Compliance Management

คณะกรรมการบุคคล

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
สายธุรกิจ
ต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะจัดการ
บริหารความเสี่ยง

คณะจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ
กิจการกระดาษ
บรรจุภัณฑ์

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ
กิจการบรรจุภัณฑ์
จากเยื่อและ
กระดาษ

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ
กิจการบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ
กิจการ
เยื่อและกระดาษ

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
สายการเงิน

สายธุรกิจ
เยื่อและกระดาษ
Planning & Risk
Management
เลขานุการบริษัท

สายการรายงาน
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ปััจจุุบันั คณะกรรมการบริิษัทั ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 12 คน
โดยมีีกรรมการอิิสระจำำ�นวน 7 คน ซึ่่�งมากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของ
จำำ�นวนกรรมการบริิษัททั้้
ั ง� หมด มีีกรรมการที่่ไ� ม่่ใช่่ผู้้�บริิหารจำำ�นวน
11 คน คิิดเป็็นสััดส่่วนมากกว่่าร้้อยละ 90 ของจำำ�นวนกรรมการ
บริิษััททั้้�งหมด ประธานกรรมการบริิษััทเป็็นกรรมการอิิสระ
และไม่่ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร นอกจากนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิของกรรมการอิิสระ

ในเรื่่�องการถืือหุ้้�นไว้้ที่่�ไม่่เกิินร้้อยละ 0.5 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่มีีสิ
� ิทธิิ
ออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั ทั้้�งนี้้� ให้้นับั รวม
การถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องรายนั้้�น ๆ ด้้วย จึึงทำำ�ให้้หลัักเกณฑ์์
การถือื หุ้้�นที่่บ� ริิษัทกำ
ั ำ�หนดไว้้นี้้เ� ข้้มกว่่าเกณฑ์์ที่กำ่� ำ�หนดในประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�ำ นาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั รายชื่่อ� ดัังนี้้�
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ตำ�แหน่ง

1. นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

ประธานกรรมการ และกรรมการอิิสระ

2. นายชลณััฐ ญาณารณพ

รองประธานกรรมการ และกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

3. นายชุุมพล ณ ลำำ�เลีียง

กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

4. นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร

กรรมการอิิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

5. นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง

กรรมการอิิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

6. นางผ่่องเพ็็ญ เรืืองวีีรยุุทธ

กรรมการอิิสระ และกรรมการตรวจสอบ

7. ศาสตราจารย์์พิเิ ศษกิิติพิ งศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์

กรรมการอิิสระ และกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

8. นายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์

กรรมการอิิสระ และกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

9. นายวิิบูลู ย์์ ตวงสิิทธิิสมบััติิ

กรรมการ และกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

10. นายธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล

กรรมการ

11. นายธรรมศัักดิ์์� เศรษฐอุุดม
12. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี

กรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

หมายเหตุ:
(1) กรรมการลำ�ดับที่ 1 - 11 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการลำ�ดับที่ 12 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(2) กรรมการลำ�ดับที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำ�หนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
(3) กรรมการลำ�ดับที่ 4 และ 6 เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
(4) กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองในจำ�นวนสี่คน คือ นายชลณัฐ ญาณารณพ หรือ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล หรือ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
หรือ นายวิชาญ จิตร์ภักดี ลงลายมือชื่อร่วมกัน
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บริิษัทกำ
ั ำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษัทั ให้้ประกอบด้้วย บุุคคลที่่มีี� ความรู้้�ความสามารถในด้้านทัักษะวิิชาชีีพที่่ห� ลากหลาย
มีีประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท และบริิษัทย่
ั ่อย (Board skills matrix)
ที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงมีีคุุณธรรมและความรัับผิิดชอบ มีีภาวะผู้้�นำำ� วิิสััยทััศน์์กว้้างไกล และสามารถอุุทิศิ
เวลาในการปฏิิบััติงิ านได้้อย่่างเพีียงพอ โดยไม่่จำำ�กััดเพศ เชื้้�อชาติิ ศาสนา หรืือทัักษะวิิชาชีีพ

องคประกอบของคณะกรรมการบร�ษัท
สัดสวนกรรมการ

กรรมการหญิง

รอยละ

รอยละ

58

92

2

กรรมการ
ที่ไมเปนผูบร�หาร

กรรมการ
อิสระ

ทาน

ความหลากหลายในองคประกอบของกรรมการบร�ษัท
(จำนวนกรรมการที่เช�่ยวชาญในแตละสาขา)
ธุุรกิิจหลััก
เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง

ธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจ

ธุุรกิิจระหว่่างประเทศ

ตลาดผู้้�บริิโภค

การวางแผนกลยุุทธ์์

การบริิหารความเสี่่�ยง

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

นวััตกรรมและความยั่่�งยืืน

การสอบทานงบการเงิิน

เทคโนโลยีีอุุตสาหกรรม

กฎหมายธุุรกิิจและการลงทุุน

5
11
6

7
9
4

8
9
3

3
8

ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลและรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้องของคณะกรรมการบริิษััท ปรากฏในประวััติิคณะกรรมการบริิษัทั และคณะจััดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริิษััทได้้กำำ�หนดเกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการบริิษััทไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท โดยนำำ�หลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 หรืือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่่�แนะนำำ�โดยสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ มาปรัับใช้้ในการกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิษัทั ทั้้�งนี้้�ขอบเขตหน้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั ประธานกรรมการ และประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร ได้้เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษัทั
(www.scgpackaging.com) และสรุุปไว้้ในหััวข้้อการกำำ�กัับดููแลกิิจการของรายงานนี้้�
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริิษัทจั
ั ดั ให้้มีีคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย 3 คณะ ได้้แก่่ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา
และ (ค) คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริิษัทั สนัับสนุุนให้้การทำำ�งานของคณะกรรมการชุุดย่อ่ ยมีีความอิิสระ
และเป็็นกลาง โดยประธานกรรมการบริิษัทั ไม่่เป็็นประธานหรืือสมาชิิกในคณะกรรมการชุุดย่่อย กฎบััตรของคณะกรรมการชุุดย่่อย
ได้้เผยแพร่่บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.scgpackaging.com) และสรุุปไว้้ในหััวข้้อการกำำ�กัับดููแลกิิจการของรายงานนี้้�

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง

กรรมการตรวจสอบ

3. นางผ่่องเพ็็ญ เรืืองวีีรยุุทธ*

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

(ข) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาของบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายชาลีี จัันทนยิ่่�งยง

ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

2. ศาสตราจารย์์พิเิ ศษกิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์

กรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

3. นายวิิบูลู ย์์ ตวงสิิทธิิสมบััติิ

กรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา

หมายเหตุ:
(1) นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนนายชลณัฐ ญาณารณพ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 220 (4/2563)
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563
(2) กรรมการลำ�ดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระ

(ค) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษััท ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายชุุมพล ณ ลำำ�เลีียง

ประธานกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

2. นายชลณััฐ ญาณารณพ

กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

3. นายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์

กรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

หมายเหตุ:
(1) นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 220 (4/2563)
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563
(2) กรรมการลำ�ดับที่ 1 และ 3 เป็นกรรมการอิสระ
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
รายชื่อและตำ�แหน่งของผู้บริหาร
(ก) ผู้บริหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีผู้้�บริิหาร จำำ�นวน 8 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายวิิชาญ จิิตร์์ภักั ดีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

2. นายแสงชััย วิิริยิ ะอำำ�ไพวงศ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการกระดาษบรรจุุภััณฑ์์

3. นายสุุชัยั กอประเสริิฐศรีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

4. นายกรััณย์์ เตชะเสน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์

5. นายวิิชาญ เจริิญกิจิ สุุพัฒ
ั น์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการเยื่่�อและกระดาษ

6. นายดนััยเดช เกตุุสุุวรรณ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายธุุรกิิจต่่างประเทศ

7. นายกุุลเชฏฐ์์ ธาราจัันทร์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายการเงิิน

8. นางนดารััตน์์ ป้้อมตรีี

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานบััญชีี

หมายเหตุ:
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 217 (1/2563) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติต�ำ แหน่งของผู้บริหารโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
(2) นางนดารัตน์ ป้อมตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำ�บัญชี
แทนนางสาววาสนา ต. รุ่งเรือง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลและรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้องของผู้้�บริิหารของบริิษัทั ปรากฏในประวััติคิ ณะกรรมการบริิษัทั และคณะจััดการ

(ข) คณะจัดการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีคณะจััดการ จำำ�นวน 7 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายวิิชาญ จิิตร์์ภักั ดีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

2. นายแสงชััย วิิริยิ ะอำำ�ไพวงศ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการกระดาษบรรจุุภััณฑ์์

3. นายสุุชัยั กอประเสริิฐศรีี

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

4. นายกรััณย์์ เตชะเสน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์

5. นายวิิชาญ เจริิญกิจิ สุุพัฒ
ั น์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการเยื่่�อและกระดาษ

6. นายดนััยเดช เกตุุสุุวรรณ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายธุุรกิิจต่่างประเทศ

7. นายกุุลเชฏฐ์์ ธาราจัันทร์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายการเงิิน
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คณะกรรมการ
และคณะจัดการ
ของบริษัท
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ประวัติคณะกรรมการ
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อายุ 68 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
21 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• Doctor of Business Administration, Harvard University,
Massachusetts สหรััฐอเมริิกา
• Master in Business Administration, Harvard University,
Massachusetts สหรััฐอเมริิกา
• Master of Engineering in Industrial Engineering and Management,
Asian Institute of Technology ประเทศไทย
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
(เกีียรติินิิยมอัันดัับหนึ่่�ง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• เศรษฐศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ศิิลปศาสตรดุุษฎีีบัณ
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขาวิิชาเศรษฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• เศรษฐศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
• บริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล
สุุวรรณภููมิิ

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ด้้านธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจของบริิษััท และตลาดผู้้�บริิโภค
ด้้านธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่อื่่�น ๆ
ด้้านการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิภิ าค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
ด้้านนวััตกรรมและการบริิหารองค์์กรเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
ด้้านเศรษฐกิิจ บััญชีี และการเงิิน
ด้้านกฎหมายธุุรกิิจและการลงทุุน
ด้้านการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในอุุตสาหกรรมและภาคธุุรกิิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Director Certif ication Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (3)
ตั้งแต่ 2562

ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2560

ประธานกรรมการ บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
(เริ่มเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 2559)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการ
อิสระเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562)

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (13)
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2561

ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำ�กัด
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตั้งแต่ 2561 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
วชิราวุธวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย
ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Council of Trustees and the Board
of Directors, Thailand Development Research
Institute (TDRI)
ตั้งแต่ 2559	ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2558	ที่ปรึกษา สำ�นักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำ�กับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานรัฐ
2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2553 - 2558 ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
2542 - 2546 เลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นายชลณัฐ ญาณารณพ อายุ 61 ปี

ตำ�แหน่ง

รองประธานกรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
1 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• Master of Chemical Engineering, Imperial College, University
of London สหราชอาณาจัักร
• Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกีียรติินิยิ ม
อัันดัับ 2) Salford University, Manchester สหราชอาณาจัักร
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรััฐอเมริิกา
• Inno-Leadership Program, INSEAD
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน รุ่่�นที่่� 16
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 5

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจหลัักของบริิษััท ธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจของบริิษััท
• ด้้านธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่อื่่�น ๆ
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิภิ าค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• ด้้านนวััตกรรมและการบริิหารองค์์กรเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านการตลาด บััญชีีและการเงิิน
• ด้้านการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในอุุตสาหกรรมและภาคธุุรกิิจ
• ด้้านการบริิหารคุุณภาพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั้งแต่ 2563

กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)

ตั้งแต่ 2563 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำ�กัด
ตั้งแต่ 2559	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ตั้งแต่ 2552	ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่ง
ประเทศไทย
ตั้งแต่ 2551 Authorized Representative at the Members
Council, Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
ประเทศเวียดนาม
ตั้งแต่ 2549 กรรมการอำ�นวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2561 - 2562 Chairman of the Members Council, Long Son
Petrochemicals Company Limited,
ประเทศเวียดนาม
2561 - 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
2560 - 2563 กรรมการ SENFI UK Limited สหราชอาณาจักร
2560 - 2562 รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
2558 - 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
2557 - 2563 กรรมการ SENFI Norway AS (ชื่อเดิม Norner Holding AS)
ประเทศนอร์เวย์
2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด
(มหาชน)
2556 - 2558 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
2555 - 2562 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำ�กัด
(มหาชน)
2554 - 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*
2551 - 2562 Authorized Representative at the Members Council,
Long Son Petrochemicals Company Limited
ประเทศเวียดนาม
2550 - 2562 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย
จำ�กัด (มหาชน)
2550 - 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
2549 - 2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำ�กัด
2549 - 2563 กรรมการ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำ�กัด
2548 - 2553 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: 2,607 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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นายชุมพล ณ ลำ�เลียง อายุ 73 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
21 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ Harvard Business School สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาเครื่่อ� งกล University of Washington
สหรััฐอเมริิกา

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจหลัักของบริิษััท ธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจของบริิษััท และตลาด
ผู้้�บริิโภค
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิภิ าค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• ด้้านนวััตกรรมและการบริิหารองค์์กรเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านบััญชีีและการเงิิน
• ด้้านกฎหมายธุุรกิิจและการลงทุุน
• ด้้านการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในอุุตสาหกรรมและภาคธุุรกิิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั้งแต่ 2563

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
ตั้งแต่ 2560
ตั้งแต่ 2555
ตั้งแต่ 2553

กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จำ�กัด
กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำ�กัด

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2555 - 2560
2550 - 2559
2548 - 2552
2547 - 2554

กรรมการ Kempinski International SA
กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ British Airways Public Company Limited
ประธานและกรรมการ Singapore Telecommunication
Company Limited ประเทศสิงคโปร์
2536 - 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด
(มหาชน)
2535 - 2548 ประธานกรรมการ บริษทั เยอื่ กระดาษสยาม จำ�กัด (มหาชน)
[บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) ในปัจจุบัน]

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: 28,329 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0007)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียรอายุ 59 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562)
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
1 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี ด้้านการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ผู้้�ตรวจสอบบััญชีีรับั อนุุญาต

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• การบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิิภาค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหารทรััพยากร
บุุคคล
• การบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านตลาดผู้้�บริิโภค บััญชีี และการเงิิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certif ication Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Director Leadership Certification Program 0/2020
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั้งแต่ 2559

ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทแม็คกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
ตั้งแต่ 2563
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2561
ตั้งแต่ 2559
ตั้งแต่ 2559
ตั้งแต่ 2559

กรรมการอิสระ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำ�กัด
(มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัทบูโอโน่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว
กรรมการ บริษัทท๊อป ที 2015 จำ�กัด

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี
เซรามิกส์ จำ�กัด (มหาชน)
2559 - 2560	ที่ปรึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย โฮลดิ้งส์
จำ�กัด

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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นายชาลี จันทนยิ่งยง อายุ 64 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ตั้งแต่ 2562

21 มิถุนายน 2562

• Master in Business Administration (Finance), Texas A&M
University สหรััฐอเมริิกา
• พาณิิ ช ยศาสตรบัั ณ ฑิิ ต สาขาการเงิิ น การธนาคาร มหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) รุ่่�นที่่� 5
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ (TEPCoT)
รุ่่�นที่่� 5 สถาบัันวิิทยาการการค้้า มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• Advance Senior Executive Program (ASEP) (2006), SASIN
GRADUATE Institute of Business Administration of Chulalongkorn
University in collaboration with Kellogg School of management,
Northwestern University, Chicago, IL สหรัฐอเมริกา

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านกฎหมายธุุรกิิจและการลงทุุน รวมถึึงกฎระเบีียบ ข้้อปฏิิบััติิต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตลาดทุุนและสถาบัันการเงิิน
• ด้้านการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) 7/2001
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Anti-corruption for Executive Program (ACEP) 8/2013
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Advanced Audit Committee Program (AACP) 38/2020
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Boards that Make a Difference (BMD) 10/2020 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• วิิทยากรหลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) และ
Audit Committee Program (ACP) ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบััน
กรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

ตั้งแต่ 2562

ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2561
ตั้งแต่ 2556

ประธานอนุกรรมการวินยั บริษทั สำ�นักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จำ�กัด
ประธานกรรมการอุทธรณ์ บริษัทตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการอุ ทธ รณ์ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2560 - 2563
2560 - 2561
2558 - 2561
2558 - 2561
2552 - 2558

กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
รองเลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ อายุ 65 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562)
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
21 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• Master of Business Administration (Finance) Katholieke
University ประเทศเบลเยีียม
• บััญชีีมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• บััญชีีบััณฑิิต สาขาวิิชาการบััญชีี มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• Advanced Management Program, Wharton School of Management
สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) รุ่่�นที่่� 3
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง “ธรรมศาสตร์์เพื่่�อสัังคม” (นมธ.) รุ่่�นที่่� 3
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• หลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลงทุุนในสิินทรััพย์์ต่่างประเทศ
การบริิหารความเสี่่ย� ง การดำำ�เนิินนโยบายการเงิิน และการธนาคารกลาง

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านบััญชีีและการเงิิน
• ด้้านกลยุุทธ์์การลงทุุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2560
ตั้งแต่ 2559

ประธานคณะอนุ ก รรมการกำ � กั บ ดู แ ลการลงทุ น
หาผลประโยชน์ จ ากเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกองทุนดัชนีพันธบัตร
ไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน
กองทุนประกันสังคม

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2561 - 2563 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
กรรมการ ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน
2561
2559 - 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
จำ�กัด
2558 - 2559	ที่ปรึกษาผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2556 - 2560 กรรมการในคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 19
กระทรวงแรงงาน
2555 - 2558 กรรมการในคณะกรรมการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
2555 - 2558 กรรมการในคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
รองผูว้ า่ การ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 - 2554 ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2552 - 2553 ผู้อ�ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบาย
สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2548 - 2552 ผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำ�รอง
สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ อายุ 65 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562)
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
21 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LL.M., The University of British Columbia ประเทศแคนาดา
นิิติิศาสตรมหาบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เนติิบััณฑิิตไทย
ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับสอง) จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
ปริิญญานิิติิศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� สาขานิิติิศาสตร์์ ประเภท
วิิชาการ มหาวิิทยาลััยหาดใหญ่่
วุุฒิิบััตรหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์ รุ่่�นที่่� 1
สถาบัันวิิทยาการการค้้า (TEPCoT)
วุุฒิบัิ ตั รผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.) รุ่่�นที่่� 4
ประกาศนีียบััตรหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี (Director Executive
Program) School of Management มหาวิิทยาลััยเยล สหรััฐอเมริิกา
ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรกรรมการบริิษัทั (Certificate of Completion
on Company Directors) สถาบัันกรรมการแห่่งออสเตรเลีีย ประเทศ
ออสเตรเลีีย
ประกาศนีียบััตรสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร (Certificate Executive Program)
เจแอล เคลล็็อค มหาวิิทยาลััยนอร์์ทเวสเทิิร์์น สหรััฐอเมริิกา

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจของบริิษััท
• ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิภิ าค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านกฎหมายธุุรกิิจและการลงทุุน
• ด้้านกฎหมายตลาดทุุน ภาษีี การควบรวมกิิจการ การปรัับโครงสร้้าง
และธุุรกิิจครอบครััว

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Director Certif ication Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั้งแต่ 2562

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์การ บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
ตั้งแต่ 2563

ประธานกรรมการ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต
จำ�กัด
ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่ 2563	ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตั้งแต่ 2563 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.)
ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการอำ � นวยการ
สำ�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ตั้งแต่ 2562 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำ�กัด
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตั้งแต่ 2561 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการดำ�เนินการปฏิรปู
กฎหมายในระยะเร่งด่วน
ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการ บริษทชีว
ั ามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม
จำ�กัด
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทเดอะฮับ 99 จำ�กัด
ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
ตั้งแต่ 2555 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำ�กัด
ตั้งแต่ 2542 กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทกลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จำ�กัด

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2542
กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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140

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ อายุ 61 ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563)
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
24 มีนาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยซานตาคลาร่่า สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฏีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์�
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ั ฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาบริิหารธุุรกิิจดุุษฎีีบัณ
• ปรััชญาดุุษฏีีบััณฑิิตกิิตติิมศัักดิ์์� (เทคโนโลยีีการผลิิตสััตว์์)
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจของบริิษััท และตลาดผู้้�บริิโภค
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านนวััตกรรมและการบริิหารองค์์กรเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุน
• ด้้านการต่่างประเทศ
• ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• ด้้านการพััฒนาชุุมชน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certif ication Program (DCP) 70/2006 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (58)

ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั เบทาโกร จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ กลุ่มบริษัทเบทาโกร (34 บริษัท)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (มจธ.)
กรรมการอำ�นวยการสำ�นักเคเอ็กซ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (กวทช.)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
กรรมการบริหารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
ที่ปรกึ ษา คณะกรรมการที่ปรกึ ษาภารกิจการส่งเสริมระบบการนำ�ผลงานวิจยั
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
กรรมการอำ�นวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำ�นักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำ�กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการอุดมศกึ ษาและพัฒนากำ�ลังคนของประเทศ สำ�นักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
กรรมการบริ ห ารการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากำ � ลั ง คนให้ มีทั ก ษะชั้ น สู ง
ตามความต้องการของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ
Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบาย Thailand 4.0 สำ�นักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
กรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
กรรมการสรรหากรรมการอำ�นวยการ สมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานมูลนิธิสายธาร
ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2561 - 2562 คณะกรรมการดำ�เนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานที่ศึกษาในรูปแบบ Partnership School
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2560 - 2562 คณะทำ�งานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร)
2559 - 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557 - 2561 กรรมการสภาผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคกลาง
2556 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
2556 - 2559 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2530 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ อายุ 55 ปี

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
24 มีนาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• Master of Business Administration จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State
University สหรััฐอเมริิกา
• Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing
the Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive
Education, University of Michigan สหรัฐอเมริกา
• Advanced Human Resource Executive Program, Michigan
Ross Executive Education, University of Michigan สหรััฐอเมริิกา
• Leading in a Disruptive World (LDW), Stanford Center for
Professional Development, Stanford University สหรััฐอเมริิกา
• Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business
School ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์
• วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ. รุ่่�นที่่� 57)
• สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.รุ่่�นที่่� 16)

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจของบริิษััท และตลาดผู้้�บริิโภค
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิภิ าค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• ด้้านนวััตกรรมและการบริิหารองค์์กรเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• การบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุน
• ด้้านการตลาดในและต่่างประเทศ
• ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (22)

ตั้งแต่ 2562 	ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทท๊อป ที 2015 จำ�กัด
ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ (18 บริษัท)
ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพดดี้ โฮลดิ้ง จำ�กัด

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษัทย่
ั ่อยของกลุ่่�มบริิษััทนัันยางเท็็กซ์์ไทล์์
กรรมการ สมาคมอุุตสาหกรรมฟอกย้้อมพิิมพ์์และตกแต่่งสิ่่�งทอไทย
กรรมการ สมาคมอุุตสาหกรรมเครื่่�องนุ่่�งห่่มไทย

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: 1,042 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00002)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

141

142

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล อายุ 57 ปี
ตำ�แหน่ง

กรรมการ

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง

23 มีนาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาไฟฟ้้า
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรััฐอเมริิกา

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจหลัักของบริิษััท และธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจของบริิษััท
• ด้้านธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่อื่่�น ๆ
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิภิ าค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• ด้้านนวััตกรรมและการบริิหารองค์์กรเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุน
• ด้้านตลาดผู้้�บริิโภค บััญชีี และการเงิิน
• ด้้านการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในอุุตสาหกรรมและภาคธุุรกิิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตัง้ แต่ 2562

กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (45)
ตั้งแต่ 2563
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562

Chairman of PTIT Refining and Petrochemical
Standing Committee สถาบันปิโตรเลยี มแห่งประเทศไทย
กรรมการ SENFI Swiss GmbH ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
กรรมการ SENFI UK Limited สหราชอาณาจักร
กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
ประเทศนอร์เวย์
ประธานกรรมการ Norner AS ประเทศนอร์เวย์
President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa
Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*
Chairman of the Members Council, Long Son
Petrochemicals Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ตั้งแต่ 2561 อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษทั ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และบริษทั อนื่ ๆ ที่อยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศ
ในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย (36)

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
จำ�กัด (มหาชน)
2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
2558 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
2558 - 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2557 - 2561 กรรมการบริหาร สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2555 - 2558 ผูช้ ่วยผู้จดั การใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม อายุ 51 ปี

ตำ�แหน่ง

กรรมการ

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง

1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริิญญาโท MBA (Distinction), London Business School
สหราชอาณาจัักร
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Management Development Program, The Wharton School,
The University of Pennsylvania สหรััฐอเมริิกา
• Executive Development Program, Columbia University
สหรััฐอเมริิกา
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรััฐอเมริิกา

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจหลัักของบริิษััท และธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจของบริิษััท
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิภิ าค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• ด้้านนวััตกรรมและการบริิหารองค์์กรเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
• ด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุน
• ด้้านการตลาด บััญชีี และการเงิิน
• ด้้านการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในอุุตสาหกรรมและภาคธุุรกิิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Director Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย (1)
ตั้งแต่ 2561

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (42)
ตั้งแต่ 2563

Project Director โครงการพั ฒ นาระบบต้ น แบบ
การชำ�ระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจทิ ลั ที่ออกโดยธนาคารกลาง
ตั้งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ตั้งแต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย*
ตั้งแต่ 2561 Authorized Representative at the Members Council,
Long Son Petrochemicals Company Limited
ประเทศเวียดนาม
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ
ที่อยู่ น อกตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในเอสซีจี ต ามที่ได้ รั บ
มอบหมาย (38)

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2555 - 2561 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited ประเทศเวียดนาม
2551 - 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited ประเทศเวียดนาม

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นายวิชาญ จิตร์ภักดี อายุ 54 ปี

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
1 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Pulp & Paper Technology
มหาวิิทยาลััยโอ๊๊คแลนด์์ ประเทศนิิวซีีแลนด์์
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรััฐอเมริิกา
• Executive Education Program, Columbia Business School
สหรััฐอเมริิกา
• Management Development Program XIX, The Wharton School,
University of Pennsylvania สหรััฐอเมริิกา
• Building Competitive Advantage Through Operations Program,
Harvard Business School สหรััฐอเมริิกา
• ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Top Executive Program in Commerce
and Trade (TEPCoT#10) มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• ประกาศนีียบััตรหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 29
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจหลัักของบริิษััท และธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุุรกิิจของบริิษััท
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิภิ าค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• ด้้านนวััตกรรมและการบริิหารองค์์กรเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
• ด้้านการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในอุุตสาหกรรมและภาคธุุรกิิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562

กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
ประเทศอินโดนีเซีย*

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจีพี (42)

ดำ � รงตำ � แหน่ ง ประธานกรรมการและกรรมการบริ ษั ท ในบริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจีพีที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2562

2561 - 2562
2560 - 2561
2557 - 2562
2554 - 2557
2554
2553 - 2554
2550 - 2553

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม
จำ�กัด
President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc.
ประเทศฟิลิปปินส์
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายจัดหา บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม
จำ�กัด
ผูอ้ �ำ นวยการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน บริษทั เอสซีจี เปเปอร์
จำ�กัด (มหาชน)
Vice President - Manufacturing, United Pulp and
Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการบริษัท
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
หุ้นสามัญ
(จำ�นวนหุ้น)

บริษัทในเครือ
หุ้นสามัญ
(จำ�นวนหุ้น)

กรรมการบริษัท

ณ
วันที่ 1
มกราคม
2563

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

-

-

-

-

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ

-

2,607

2,607

33,500*

3. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง

-

28,329

28,329

201,000* 201,000*

4. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

-

-

-

-

5. นายชาลี จันทนยิ่งยง

-

-

-

6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

-

-

7. ศาสตราจารย์พิเศษ
กิตพิ งศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

-

8. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
9. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

หุ้นกู้
(จำ�นวนหน่วย)

ณ
ณ
ณ
ณ
ณ
วันที่ 31 เพิ่ม/(ลด) วันที่ 1 วันที่ 31 เพิ่ม/(ลด) วันที่ 1 วันที่ 31 เพิ่ม/(ลด)
ธันวาคม ระหว่าง มกราคม ธันวาคม ระหว่าง มกราคม ธันวาคม ระหว่าง
2563 รอบปีบัญชี 2563
2563 รอบปีบัญชี 2563
2563 รอบปีบัญชี
-

-

5,000** 25,000** 20,000**

18,500* (15,000*) 51,000** 56,000** 5,000**
-

20,000**

-

(20,000**)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,042

1,042

10. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
12. นายวิชาญ จิตร์ภักดี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คู่สมรส

1,000** (1,000**)

หมายเหตุ:
1. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 4,292,920,200 บาท (4,292,920,200 หุ้น)
2. ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�กัด คำ�ว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจำ�กัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำ�กัดบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
หรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอำ�นาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำ�นาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
* หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
** หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4. ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�กัดให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทในเครือที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นของตนเอง
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติคณะจัดการ
นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี อายุุ 54 ปีี

ตำำ�แหน่่ง

กรรมการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
• ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Pulp & Paper Technology
มหาวิิทยาลััยโอ๊๊คแลนด์์ ประเทศนิิวซีีแลนด์์
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรััฐอเมริิกา
• Executive Education Program, Columbia Business School
สหรััฐอเมริิกา
• Management Development Program XIX, The Wharton School,
University of Pennsylvania สหรััฐอเมริิกา
• Building Competitive Advantage Through Operations Program,
Harvard Business School สหรััฐอเมริิกา
• ประกาศนีียบััตรหลัักสููตร Top Executive Program in Commerce
and Trade (TEPCoT#10) มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• ประกาศนีียบััตรหลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 29
สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจหลัักของบริิษััท และธุุรกิิจในห่่วงโซ่่ธุรุ กิิจของบริิษััท
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิภิ าค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• ด้้านนวััตกรรมและการบริิหารองค์์กรเพื่่�อความยั่่�งยืืน
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านการสอบทานความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิิน
• ด้้านการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในอุุตสาหกรรมและภาคธุุรกิิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562

กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
ประเทศอินโดนีเซีย*

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจีพี (42)

ดำ � รงตำ � แหน่ ง ประธานกรรมการและกรรมการบริ ษั ท ในบริ ษั ท ย่ อ ย
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจีพีที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2562

2561 - 2562
2560 - 2561
2557 - 2562
2554 - 2557
2554
2553 - 2554
2550 - 2553

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม
จำ�กัด
President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc.
ประเทศฟิลิปปินส์
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายจัดหา บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม
จำ�กัด
ผูอ้ �ำ นวยการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน บริษทั เอสซีจี เปเปอร์
จำ�กัด (มหาชน)
Vice President - Manufacturing, United Pulp and
Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

จำ�นวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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นายแสงชััย วิิริิยะอำำ�ไพวงศ์์ อายุุ 58 ปีี

ตำำ�แหน่่ง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติกิ าร กิิจการกระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมเคมีี มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรััฐอเมริิกา

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่อื่�น่ ๆ
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุน
• ด้้านตลาดผู้้�บริิโภค บััญชีี และการเงิิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
ตั้งแต่ 2563
ตั้งแต่ 2563
ตั้งแต่ 2563
ตั้งแต่ 2563
ตั้งแต่ 2562
ตั้งแต่ 2562

กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
ประเทศอินโดนีเซีย*

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจีพี (14)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ
ของเอสซีจีพีที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2561 - 2562 กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ไทยเคนเปเปอร์ จำ � กั ด
(มหาชน)
2561 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม
จำ�กัด
2557 - 2561 กรรมการผูจ้ ดั การ Vina Kraft Paper Company Limited
ประเทศเวียดนาม

จำ�นวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: 1,000 (คิดเป็นร้อยละ 0.00002)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

147

148

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นายสุุชััย กอประเสริิฐศรีี อายุุ 53 ปีี

ตำำ�แหน่่ง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติกิ าร กิิจการบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมอุุตสาหการ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรััฐอเมริิกา

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมเยื่่�อ กระดาษ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านตลาดผู้้�บริิโภค บััญชีี และการเงิิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 86/2010 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย
• Director Certification Program (DCP) 141/2011 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษัทั ไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
ตั้งแต่ 2563

Chairman, Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
ประเทศเวียดนาม*

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจีพี (26)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ
ของเอสซีจีพีที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2560
2560
2559
2558
2556

Corporate Marketing Director
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
Marketing Director และ Domestic Marketing Director
(ดูแลงาน) บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
Domestic Marketing Director
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
General Manager - TCPB/TCCB
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
Regional Operations Director
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด

จำ�นวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: 38,000 (คิดเป็นร้อยละ 0.0009)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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นายกรััณย์์ เตชะเสน อายุุ 52 ปีี

ตำำ�แหน่่ง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ กิิจการบรรจุุภััณฑ์์จากวััสดุุสมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััททีีซีี เฟล็็กซิิเบิ้้�ลแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการเงิิน
สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• CBI (Confederation of British Industry) Scholarship
สหราชอาณาจัักร
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business
School สหรััฐอเมริิกา

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กร
• ด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กร การบริิหารทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการเจรจาการควบรวมหรืือการร่่วมหุ้้�นกิิจการ
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุน
• ด้้านตลาดผู้้�บริิโภค บััญชีี และการเงิิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 167/2019 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั้งแต่ 2563

รองประธาน กลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2561	ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจีพี (10)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ
ของเอสซีจีพีที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับ
มอบหมาย

2556
2555
2553
2552

Business Integration Director
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
Director-Regional Operations
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
Director and General Manager
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
Market and Sales Director
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด

จำ�นวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นายวิิชาญ เจริิญกิิจสุุพััฒน์์ อายุุ 56 ปีี
ตำำ�แหน่่ง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติกิ าร กิิจการเยื่่อ� และกระดาษ
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

• ปริิญญาโท MSC., Paper Science and Engineering,
Western Michigan University สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต สาขาเคมีีวิิศวกรรม
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตรบััณฑิิต เศรษฐศาสตร์์ทรััพยากรมนุุษย์์
มหาวิิทยาลััยรามคำำ�แหง
• Advanced Management Program (AMP),
IMD Business School (IMD) ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่อื่่�น ๆ
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุน
• ด้้านตลาดผู้้�บริิโภค บััญชีีและการเงิิน
• ด้้านการผลิิต การวิิจััยและพััฒนา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
ตั้งแต่ 2563
ตั้งแต่ 2563

รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและ
กระดาษไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจีพี (16)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ
ของเอสซีจีพีที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2557
2556
2553
2549

President & CEO - United Pulp and Paper
Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
ผู้อ�ำ นวยการโรงงานวังศาลา
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทกระดาษสหไทยอุตสาหกรรม จำ�กัด
ผู้อ�ำ นวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี -

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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นายดนััยเดช เกตุุสุุวรรณ อายุุ 48 ปีี

ตำำ�แหน่่ง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายธุุรกิิจต่่างประเทศ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ท�ำ งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2556 - 2561 ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานวางแผนธุรกิจ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

• ปริิญญาโท Master of Business Administration, Sloan School
of Management, Massachusetts Institute of Technology
สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี Bachelor of Science, Mechanical Engineering,
University of California at Berkeley สหรััฐอเมริิกา

ของตนเอง: - ไม่มี คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ: - ไม่มี -

ความรู้/ความชำ�นาญ/ความเชี่ยวชาญ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• ด้้านธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่อื่�น่ ๆ
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• การบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิิภาค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 168/2020 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในประเทศไทย
- ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
- ไม่มี -

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจีพี (3)

ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม รวมทัง้ บริษทั อื่น ๆ
ของเอสซีจีพีที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับ
มอบหมาย และ Country Director for the Philippines

จำ�นวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ไม่มี -
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นายกุุลเชฏฐ์์ ธาราจัันทร์์ อายุุ 47 ปีี
ตำำ�แหน่่ง

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารสายการเงิิน

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

ความรู้้�/ความชำำ�นาญ/ความเชี่่�ยวชาญ

• ด้้านธุุรกิิจหรืืออุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่อื่่�น ๆ
• ด้้านการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ นโยบาย การวางแผนกลยุุทธ์์
ขององค์์กรขนาดใหญ่่
• ด้้านการบริิหารธุุรกิิจระหว่่างประเทศหรืือระดัับภููมิภิ าค และการบริิหาร
ความแตกต่่างทางวััฒนธรรม
• ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ การบริิหารองค์์กรขนาดใหญ่่ การบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล
• การบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารจััดการในภาวะวิิกฤต
• ด้้านเศรษฐกิิจและการลงทุุน
• ด้้านตลาดผู้้�บริิโภค บััญชีี และการเงิิน

การอบรมหลัักสููตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 175/2020 สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ/ผู้้�บริิหารในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
ในประเทศไทย
- ไม่่มีี -

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�น/กิิจการอื่่�น
- ไม่่มีี -

การดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในเอสซีจีพี (13)

ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั ในบริิษัทย่
ั อ่ ย บริิษัทร่
ั ว่ ม และบริิษัทอื่
ั น่� ๆ ของ
เอสซีีจีีพีที่ี อ่� ยู่่�นอกตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทยตามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย

ประสบการณ์์ทำำ�งาน 5 ปีีย้้อนหลััง และ/หรืือตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ

2559 - 2562 Vice President Director and Chief Operating
Off icer, PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.
ประเทศอิินโดนีีเซีีย
2556 - 2559	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานวางแผนกลาง
บริิษัทปู
ั ูนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)
2555 - 2556	ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานการเงิินและการลงทุุน
บริิษัทั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด
2553 - 2555	ผู้้�จััดการพััฒนาธุุรกิิจ บริิษัทั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด
2552 - 2553 Deputy Business Development Manager
บริิษัทั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด
2548 - 2552	พนัักงานจััดการประจำำ�สำำ�นัักงานกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ปฏิิบััติิงาน โครงการในประเทศอิิหร่่าน
บริิษัทั เอสซีีจีี เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด

จำ�นวนการถือหุน้ สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง: - ไม่่มีี คู่่�สมรส/บุุตรที่่ยั� ังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ: - ไม่่มีี -

ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวระหว่่างกรรมการและผู้้�บริิหาร
- ไม่่มีี -

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
ผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหาร

ชื่อ
1. นายแสงชััย วิิริิยะอำำ�ไพวงศ์์
คู่่�สมรส

หุ้นสามัญ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
(จำ�นวนหุ้น)
ณ วันที่
เพิ่ม/(ลด)
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2563
ระหว่างรอบปีบัญชี
1,000
1,000

2. นายสุุชััย กอประเสริิฐศรีี
คู่่�สมรส
3. นายกรััณย์์ เตชะเสน
4. นายวิิชาญ เจริิญกิิจสุุพััฒน์์
5. นายดนััยเดช เกตุุสุุวรรณ
6. นายกุุลเชฏฐ์์ ธาราจัันทร์์

-

38,000
-

38,000
-

7. นางนดารััตน์์ ป้้อมตรีี

-

-

-

หมายเหตุ:
1. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท ทุนชำ�ระแล้ว 4,292,920,200 บาท (4,292,920,200 หุ้น)
2. ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561 คำ�ว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ ผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่ง
ดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัทที่ถือโดยกรรมการให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4. ตามโครงสร้างของบริษัท ผู้บริหารตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้นจำ�นวน 7 คนข้างต้น
5. ผู้บริหารลำ�ดับที่ 7 คือผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นผู้้�เสนอคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� พิิจารณาโครงสร้้างค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร และการประเมิินผล
การปฏิิบััติิงานของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารที่่�สอดคล้้องกัับความรัับผิิดชอบและผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อก่่อให้้เกิิด
แรงจููงใจทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว โดยพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจ การดำำ�เนิินงานตามนโยบายที่่�ได้้รัับจาก
คณะกรรมการบริิษััท ความสามารถในการพััฒนาธุุรกิิจและการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานขององค์์กร สภาวะเศรษฐกิิจ
และสัังคม โดยเปรีียบเทีียบโครงสร้้างค่่าตอบแทนกัับอุุตสาหกรรมเดีียวกัันทั้้�งในประเทศและในระดัับสากล

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
บริิษััทไม่่มีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหาร

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
สำำ�หรับั รอบปีีบัญชีีสิ้้
ั น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั ได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนที่่เ� ป็็นตััวเงิินให้้แก่่ผู้้�บริิหารของบริิษัทั จำำ�นวน
(1)
7 ราย เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 81,717,000 บาท โดยค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินประกอบด้้วยเงิินเดืือนและโบนััส (แต่่ไม่่รวม
ค่่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)
หมายเหตุุ: (1) ผู้้�บริิหาร 4 รายแรกในลำำ�ดัับต่่อจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่าผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารรายที่่� 4
(2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
สำำ�หรับั รอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนอื่่�นประกอบด้้วยเงิินกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 6,537,790 บาท
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ข้อมูลบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก
ลำ�ดับที่ บริษัท ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ประเภทธุรกิจ
1
SKIC ประเทศไทย
กระดาษบรรจุุภััณฑ์์
2
Fajar ประเทศอิินโดนีีเซีีย
กระดาษบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
3
TCG ประเทศไทย
บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
4
PPPC ประเทศไทย
ภาชนะบรรจุุอาหาร ผลิิตภััณฑ์์เยื่่�อและกระดาษ
5
TCFP ประเทศไทย
กิิจการลงทุุน ในบรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์
โครงสร้้างการจััดการ คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักของบริิษััท
จำำ�นวน 5 แห่่ง ได้้แก่่ SKIC, Fajar, TCG, PPPC และ TCFP มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

(1) SKIC
(ก) โครงสร้างการจัดการ(1)
Managing Director
Marketing
Director

Director
– Asset
Reliability
and
Maintenance

Director
– Energy
Division

ผู้อ�ำ นวยการ
โรงงานบ้านโป่ง

ผู้อ�ำ นวยการ
โรงงานวังศาลา

Manager
– Product
Solutions

Manager –
Environmental
Management

หมายเหตุ: (1) SKIC ปรับโครงสร้างการจัดการโดยยกเลิกตำ�แหน่ง Manager - Productivity Management & Continuous Improvement โดยมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

(ข) คณะกรรมการบริษัท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทของ SKIC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 5 คน ดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี*
นายแสงชััย วิิริยิ ะอำำ�ไพวงศ์์*
นายกุุลเชฏฐ์์ ธาราจัันทร์์*
นายเอกราช นิิโรจน์์*
นายสุุรชา อุุดมศัักดิ์์�*

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
กรรมการสองคนลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
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(ค) ผู้บริหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผู้้�บริิหารของ SKIC มีีดัังต่่อไปนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายแสงชััย วิิริยิ ะอำำ�ไพวงศ์์

Managing Director

2. นายเอกราช นิิโรจน์์

Marketing Director

3. นายวิิวััฒน์์ วลััยพััชรา

Director - Asset Reliability and Maintenance

4. นายกิิตติิ วิิวััฒน์์บวรวงษ์์

Director - Energy Division

5. นายสหรััฐ พััฒนวิิบููลย์์

ผู้อ�ำนวยการโรงงานบ้านโป่ง

6. นายธเนศ พงษ์์ไพบููลย์์

ผู้อ�ำนวยการโรงงานวังศาลา

7. อยู่่�ระหว่่างการสรรหา

Manager - Product Solutions

8. นายภิิญโญ มโนวรางกููร

Manager - Environmental Management

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
สำำ�หรับั รอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 SKIC ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินให้้แก่่ผู้้�บริิหารของ SKIC จำำ�นวน
9 ราย(1) เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 50,712,525 บาท โดยค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินประกอบด้้วยเงิินเดืือนและโบนััส
หมายเหตุ: (1) นายเจษฎา เกสร์ประทุม ลาออกจากตำ�แหน่ง Manager - Productivity Management & Continuous Improvement ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
และนายภาณุ รัตนสิงห์ ลาออกจากตำ�แหน่ง Manager - Product Solutions ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

(2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
สำำ�หรับั รอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 SKIC จ่่ายค่่าตอบแทนอื่่�นให้้แก่่ผู้้�บริิหารของ SKIC จำำ�นวน 9 ราย(1)
เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 4,443,270 บาท ในรููปแบบของเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
หมายเหตุ: (1) นายเจษฎา เกสร์ประทุม ลาออกจากตำ�แหน่ง Manager - Productivity Management & Continuous Improvement ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
และนายภาณุ รัตนสิงห์ ลาออกจากตำ�แหน่ง Manager - Product Solutions ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

(2) Fajar
(ก) โครงสร้างการจัดการ
President Director

Director – Operations

Director – Marketing

Director – Sales

Director – Finance
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(ข) คณะกรรมาธิการ (Board of Commissioners)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมาธิิการของ Fajar ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 9 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายธนวงษ์์ อารีีรััชชกุุล*

ประธานกรรมการ

2. Mr. Tony Tjandra

กรรมการอิสระ

3. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี*

กรรมการ

4. นายแสงชััย วิิริยิ ะอำำ�ไพวงศ์์*

กรรมการ

5. Mr. Winarko Sulistyo

กรรมการ

6. Ms. Vilia Sulistyo

กรรมการ

7. Mr. Chong Thian Lim

กรรมการอิสระ

8. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo

กรรมการอิสระ

9. นายกิิตติิ ตั้้�งจิิตรมณีีศัักดา*

กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
นายพีีรพล มงคลศิิลป์์* ลงลายมืือชื่่�อและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท
หมายเหตุ: *เป็นประธานกรรมการ (President Director) ของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของ Fajar ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. Mr. Tony Tjandra

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo

กรรมการตรวจสอบ

3. Mr. M. Fadil

กรรมการตรวจสอบ

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนของ Fajar ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. Mr. Tony Tjandra

ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

2. Ms. Vilia Sulistyo

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

3. Mr. Kurniawan

กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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(จ) ผู้บริหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผู้้�บริิหารของ Fajar มีีดัังต่่อไปนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายพีีรพล มงคลศิิลป์์

President Director

2. Mr. Jusuf Kusumah*

Director - Operations

3. นายพลเทพ ตััณธวััชชารมน์์

Director - Marketing

4. Mr. Arif Razif*

Director - Sales

5. นายเถลิิงศัักดิ์์� ราชบุุรีี

Director - Finance

หมายเหตุ: *ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

(ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
สำำ�หรัับรอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 Fajar ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินให้้แก่่ผู้้�บริิหารของ Fajar
ที่่�ไม่่ได้้เป็็นพนัักงานของบริิษััท จำำ�นวน 2 ราย เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3,686,400,000 รููเปีีย (7,822,540.80 บาท)
โดยค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินประกอบด้้วยเงิินเดืือนและโบนััส
(2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
- ไม่่มีี -

(3) TCG
Managing Director

Marketing and
Sales Director

Manufacturing
Director 1

Manufacturing
Director 2

Manufacturing
Director 3

Manufacturing
Director 4

Manufacturing
Director 5

(ก) โครงสร้างการจัดการ(1)
หมายเหตุ: (1) TCG ปรับโครงสร้างการจัดการโดยยกเลิกตำ�แหน่ง Technology and Engineering Director โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
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(ข) คณะกรรมการบริษัท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทของ TCG ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 8 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี*

ประธานกรรมการ

2. Mr. Hirofumi Hori

กรรมการ

3. นายแสงชััย วิิริิยะอำำ�ไพวงศ์์*

กรรมการ

4. Mr. Tamotsu Shiiya

กรรมการ

5. นายกุุลเชฏฐ์์ ธาราจัันทร์์*

กรรมการ

6. นายสุุชััย กอประเสริิฐศรีี*

กรรมการ

7. นายสุุรชา อุุดมศัักดิ์์�*

กรรมการ

8. M
 r. Toshinobu Sada

กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) Mr. Toshinobu Sada ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 9 เมษายน 2563 แทน Mr. Yosuke Kawamoto

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
กรรมการสองคนลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท

(ค) ผู้บริหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผู้้�บริิหารของ TCG มีีดัังต่่อไปนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายสุุชัยั กอประเสริิฐศรีี

Managing Director

2. นายลืือเดช วิิมลภัักตร์์

Marketing and Sales Director

3. นายนิิวััฒน์์ ภู่่�ศรีีสลัับ

Manufacturing Director 1

4. นายธวััชชัยั จึึงสมศรีี

Manufacturing Director 2

5. นายจัักร์์จิติ ร กล่่อมสิิงห์์

Manufacturing Director 3

6. นายภาณุุ รััตนสิิงห์์

Manufacturing Director 4

7. นายเอกสิิทธิ์์� กิิติิศักั ดิ์์�ไชยกุุล

Manufacturing Director 5

หมายเหตุ: (1) นายภาณุ รัตนสิงห์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ตำ�แหน่ง Manufacturing Director แทนนายเพทาย รัชนกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
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(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
สำำ�หรับั รอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 TCG ได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินให้้แก่่ผู้้�บริิหารของ TCG จำำ�นวน
9 ราย(1) เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 54,267,283.33 บาท โดยค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินประกอบด้้วยเงิินเดืือนและโบนััส
หมายเหตุ: (1) นายโชติชัย จันทร์วัฒรังกูล ลาออกจากตำ�แหน่ง Technology and Engineering Director เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และนายภาณุ รัตนสิงห์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ตำ�แหน่ง Manufacturing Director แทนนายเพทาย รัชนกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

(2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
สำำ�หรับั รอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 TCG จ่่ายค่่าตอบแทนอื่่�นให้้แก่่ผู้้�บริิหารของ TCG จำำ�นวน 9 ราย(1)
เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 4,740,515 บาท ในรููปแบบของเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
หมายเหตุ: (1) นายโชติชัย จันทร์วัฒรังกูล ลาออกจากตำ�แหน่ง Technology and Engineering Director เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และนายภาณุ รัตนสิงห์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ตำ�แหน่ง Manufacturing Director แทนนายเพทาย รัชนกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

(4) PPPC
(ก) โครงสร้างการจัดการ
Managing Director
Director – PPPC Mill

Pulp Production
Department Manager

Paper Production
Department Manager

Maintenance
Department Manager

(ข) คณะกรรมการบริษัท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทของ PPPC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 7 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี*
นายแสงชััย วิิริิยะอำำ�ไพวงศ์์*
นายวิิชาญ เจริิญกิจิ สุุพััฒน์์*
Mr. Yusuke Mano
นายกุุลเชฏฐ์์ ธาราจัันทร์์*
นายสุุรชา อุุดมศัักดิ์์�*
M
 r. Norio Ozawa

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) Mr. Norio Ozawa ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แทน Mr. Noboru Morita
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กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
กรรมการสองคนลงลายมืือชื่่�อร่่วมกััน

(ค) ผู้บริหาร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ผู้้�บริิหารของ PPPC มีีดัังต่่อไปนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายวิิชาญ เจริิญกิจิ สุุพััฒน์์

Managing Director

2. นายกฤตศัักดิ์์� เวชเจริิญยิ่่�ง

Director - PPPC Mill

3. นายอนุุชา ภููบุุญทอง

Pulp Production Department Manager

4. นายวััชรชััย ไชยเจริิญ

Maintenance Department Manager

5. นายสุุรัตั น์์ คุุณรัักษา

Paper Production Department Manager

หมายเหตุ: (1) นายอนุชา ภูบุญทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น Pulp Production Department Manager ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
สำำ�หรับั รอบปีีบัญชีีสิ้้
ั น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 PPPC ได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนที่่เ� ป็็นตััวเงิินให้้แก่่ผู้้�บริิหารของ PPPC จำำ�นวน
(1)
8 ราย เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 32,914,450.07 บาท โดยค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินประกอบด้้วยเงิินเดืือนและโบนััส
หมายเหตุ: (1) นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ลาออกจากตำ�แหน่ง Deputy Director - PPPC Mill ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และนายพสิษฐ์ เซ็นศิริวัฒนา
ลาออกจากตำ�แหน่ง Paper Production Department Manager ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และนายรังสรรค์ รักษา ลาออกจากตำ�แหน่ง
Pulp Production Department Manager ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และนายอนุชา ภูบุญทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น Pulp Production
Department Manager ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

(2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
สำำ�หรับั รอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 PPPC ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนอื่่น� ให้้แก่่ผู้้�บริิหารของ PPPC จำำ�นวน 8 ราย(1)
เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3,020,970.80 บาท ในรููปแบบของเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
หมายเหตุ: (1) นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ลาออกจากตำ�แหน่ง Deputy Director - PPPC Mill ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และนายพสิษฐ์ เซ็นศิริวัฒนา ลาออกจาก
ตำ�แหน่ง Paper Production Department Manager ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และนายรังสรรค์ รักษา ลาออกจากตำ�แหน่ง Pulp Production
Department Manager ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และนายอนุชา ภูบุญทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น Pulp Production Department Manager
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
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(5) TCFP
(ก) โครงสร้างการจัดการ
เนื่่�องจาก TCFP เป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจการถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น (Holding Company) ที่่ทำ� ำ�ธุรุ กิิจบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พอลิิเมอร์์ จึึงไม่่มีี
โครงสร้้างการจััดการ

(ข) คณะกรรมการบริษัท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทของ TCFP ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 8 คน ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1. นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี*

ประธานกรรมการ

2. นายกรััณย์์ เตชะเสน*

กรรมการ

3. Mr. Hirofumi Hori

กรรมการ

4. Mr. Kenzo Sano

กรรมการ

5. นายสุุชััย กอประเสริิฐศรีี*

กรรมการ

6. นายกุุลเชฏฐ์์ ธาราจัันทร์์*

กรรมการ

7. นายสุุรชา อุุดมศัักดิ์์�*

กรรมการ

8. M
 r. Toshinobu Sada

กรรมการ

หมายเหตุ: * กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) Mr. Toshinobu Sada ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 9 เมษายน 2563 แทน Mr. Yosuke Kawamoto

กรรมการผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
กรรมการสองคนลงลายมืือชื่่�อร่่วมกัันและประทัับตราสำำ�คััญของบริิษััท

(ค) ผู้บริหาร
เนื่่�องจาก TCFP เป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) จึึงไม่่มีีผู้้�บริิหาร

(ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
- ไม่่มีี (2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
- ไม่่มีี –
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ตารางสรุปค่าตอบแทนผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท
SKIC
Fajar
TCG
PPPC
TCFP

จำ�นวนคน*
9
2
9
8
ไม่่มีี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**
(บาท)
50,712,525.00
7,822,540.80
54,267,283.33
32,914,450.07
ไม่่มีี

ค่าตอบแทนอื่น***
(บาท)
4,443,270.00
ไม่่มีี
4,740,515.00
3,020,970.80
ไม่่มีี

หมายเหตุ:
*รวมผู้บริหารที่ลาออก/พ้นจากตำ�แหน่งระหว่างปี
**จ่ายในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส
***จ่ายในรูปแบบเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

การดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัท
บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

/

/

2. TCKK

X

/

/

/

3. TCRY

X

/

/

/

4. TWN

X

/

5. Orient

X

/

6. NAI

X

/

7. APV

X

/

8. PV

X

9. APPH

X

นายกุลเชฏฐ์
ธาราจันทร์

/

นายดนัยเดช
เกตุสุวรรณ

นายสุชัย
กอประเสริฐศรี

X

นายกรัณย์
เตชะเสน

นายแสงชัย
วิริยะอำ�ไพวงศ์

1. TCG

รายชื่อบริษัท

นายธนวงษ์
อารีรัชชกุล

นายวิชาญ
จิตร์ภักดี

นายวิชาญ
เจริญกิจสุพัฒน์

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร

บริษัทย่อย
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ

10. PTPM

/
X

รายงานประจำำ�ปีี 2563
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11. INDORIS

X

12. INDOCORR

X

13. SCGPS

/

X

นายกุลเชฏฐ์
ธาราจันทร์

นายดนัยเดช
เกตุสุวรรณ

นายวิชาญ
เจริญกิจสุพัฒน์

นายกรัณย์
เตชะเสน

นายสุชัย
กอประเสริฐศรี

นายแสงชัย
วิริยะอำ�ไพวงศ์

รายชื่อบริษัท

นายวิชาญ
จิตร์ภักดี

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร
นายธนวงษ์
อารีรัชชกุล
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/

X

14. PPC
15. TCG Solutions
16. SOVI

/

X

/

X

ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์
17. SKIC

X

18. VKPC

X

19. TCP

X

/

20. UPPC

X

/

21. SCGPSS

X

22. Fajar

X

/

/
/
/

/

23. DAP

/
X

24. ENERGY
25. SKICINTER

/

/

/

X

/

X

/

/

/

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์
/

/

/

/

/

X

/

/

29. VISY

X

/

/

/

30. TCFP

X

/

/

/

31. PREPACK

X

/

/

/

X

26. SCGPT

X

27. Conimex

X

28. SCGPRP

32. BATICO
ธุรกิจเยื่อและกระดาษ
33. PPPC

X

/

34. TPC

X

/

/

/

/

/

/
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/

35. PUC

X

36. IPSB

X

37. SFT

X

/

38. SFT2

X

/

39. SFT3

X

/

40. SFT4

X

/

41. SFT5

X

/

42. SFT6

X

/

43. SFT7

X

/

44. SFT8

X

/

45. SFT9

X

/

/

/

ส่วนงานอื่น
46. SPEC

X

47. IVN
บริษัทร่วม

X

48. STP

/

/

/

/

/

/
/

49. P&S
50. SNP
51. SHG

/
/

/
/

หมายเหตุ:
(1) X = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
(2) ไม่รวมบริษัท ดังนี้
1. DYNA และ D-IN ได้ดำ�เนินการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ ORIENT เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการชำ�ระบัญชี
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติ TCGS ให้หยุดดำ�เนินกิจการตั้งแต่กลางปี 2561
3. TUP ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการชำ�ระบัญชี
4. UIEC ได้จดทะเบียนหยุดดำ�เนินธุรกิจแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540
(3) กรรมการของบริษัท ไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ยกเว้นตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น
(4) รายละเอียดการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องของกรรมการของบริษัท ปรากฏในประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการ
(5) ผู้บริหารของบริษัทไม่ได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้ง

นายกุลเชฏฐ์
ธาราจันทร์

นายดนัยเดช
เกตุสุวรรณ

นายวิชาญ
เจริญกิจสุพัฒน์

นายกรัณย์
เตชะเสน

นายสุชัย
กอประเสริฐศรี

นายแสงชัย
วิริยะอำ�ไพวงศ์

นายวิชาญ
จิตร์ภักดี

รายชื่อบริษัท

นายธนวงษ์
อารีรัชชกุล

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย
(ก) จำ�นวนบุคลากร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 และ 2562 บริิษัทั และบริิษััทย่่อย มีีจำำ�นวนบุุคลากรทั้้�งหมดเท่่ากัับ 14,961 คน และ 15,515 คน
ตามลำำ�ดัับ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(คน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(คน)

Production

7,757

8,044

Technical

2,386

2,474

Sales & Marketing

1,030

1,068

QC/QA

666

691

Human Resources & Administration

559

580

Supply Chain

402

417

Accounting & Finance

292

303

Research & Development

130

135

Project

118

122

Management Information System

88

91

Business Planning

32

33

1,501

1,557

14,961

15,515

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(คน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(คน)

ไทย

8,802

9,231

อิินโดนีีเซีีย

3,974

3,916

เวีียดนาม

1,693

1,763

ฟิิลิิปปิินส์์

376

403

มาเลเซีีย

116

202

14,961

15,515

สายงาน

Others
รวม

ประเทศ

รวม

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

167

������������������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������� ��

(ข) การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีการเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานดัังแสดงในตารางด้้านล่่างนี้้�
จำ�นวนพนักงาน ณ วันที่

จำ�นวน (คน)

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ร้อยละ

31 ธัันวาคม 2562

15,515

3,282

26.8

31 ธัันวาคม 2563

14,961

(554)

(3.7)

ในปีี 2562 จำำ�นวนพนัักงานของบริิษััทมีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญจากการที่่�บริิษััทเข้้าควบรวมกิิจการทำำ�ให้้มีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�น
เพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 55.24 ใน Fajar ในเดืือนมิิถุุนายน และร้้อยละ 80.0 ใน Visy Packaging Thailand ในเดืือนสิิงหาคม ตามลำำ�ดัับ
ในปีี 2563 จำำ�นวนพนัักงานของบริิษัทั ลดลงเนื่่อ� งจากการนำำ�กระบวนการเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการจััดการมาใช้้ เช่่น Lean, Automation,
Work Approach & Tools ฯลฯ

(ค) ค่าตอบแทนพนักงาน

(ง) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

เอสซีีจีีพีีกำำ�หนดงบประมาณการบริิหารค่่าตอบแทนพนัักงานที่่�
สอดคล้้องกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััททั้้�งในระยะสั้้�นและ
ระยะยาว โดยการจ่่ายค่่าตอบแทนในระยะสั้้น� นั้้�นพิิจารณาจากผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ในแต่่ละปีี เช่่น การสร้้างยอดขาย กำำ�ไรสุุทธิิ
และ EBITDA ส่่วนในระยะยาวพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินงานตาม
แผนธุุรกิิจในระยะยาว (Medium-Long Term Plan) เช่่น การขยาย
ธุุรกิิจ อััตราการเติิบโตของกำำ�ไร ส่่วนแบ่่งการตลาด ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน และการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพในการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง

บริิษััทและบริิษััทย่่อยไม่่มีีข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย ในช่่วง 3 ปีีที่ผ่่� า่ นมา

สำำ�หรัับรอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทและ
บริิษัทย่
ั อ่ ยได้้จ่า่ ยค่่าตอบแทนที่่เ� ป็็นตััวเงิินให้้แก่่พนักั งานรวมเป็็น
จำำ�นวนเงิินทั้้�งสิ้้�น 8,989,331,000 บาท ซึ่่�งค่่าตอบแทนดัังกล่่าว
ได้้แก่่ เงิินเดืือน และกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เพื่่�อเป็็นการดููแลพนัักงานในระยะยาวและส่่งเสริิมให้้ชีีวิิตหลััง
เกษีียณพนัักงานมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี เอสซีีจีีพีีได้้จััดให้้มีีกองทุุน
สำำ�รองเลี้้ย� งชีีพสำำ�หรับั พนัักงาน โดยปััจจุุบันั บริิษัทั และบริิษัทย่
ั อ่ ย
ในประเทศไทย* ได้้เข้้าร่่วมกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพภายใต้้
การจััดการของบริิษััทหลักั ทรััพย์์ ดัังต่่อไปนี้้�
•
•
•
•
•
•
•
•

บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน บััวหลวง จำำ�กััด
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน พริินซิิเพิิล จำำ�กััด
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน วรรณ จำำ�กััด
บริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์จั์ ดั การกองทุุน กรุุงไทย จำำ�กัดั (มหาชน)
บริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์จั์ ดั การกองทุุน เอ็็มเอฟซีี จำำ�กัดั (มหาชน)
บริิษัทหลั
ั กั ทรััพย์จั์ ดั การกองทุุน ยููโอบีี (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน ทิิสโก้้ จำำ�กััด

หมายเหตุ: *ยกเว้น PPC อยู่ระหว่างการพิจารณา

(จ) นโยบายพัฒนาบุคลากร
นโยบายของบริิษัทั เกี่่ย� วกัับทรััพยากรบุุคคลอ้้างอิิงมาจากค่่านิิยม
หลัักของบริิษััท บริิษััทเชื่่�อว่่าพนัักงานของบริิษััทเป็็นสิินทรััพย์์
ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่สุ� ดุ บริิษัทคั
ั ดั สรร รัักษา และพััฒนาบุุคคลที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติิ
และมีีความสามารถซึ่่�งมีีทััศนคติิที่�่ตรงกัับค่่านิิยมของบริิษััท
ในการดึึงดููดบุุคลากรที่่�มีีทัักษะและความสามารถนั้้�น บริิษััท
มีีความตั้้�งใจในการรัักษาค่่าตอบแทนและผลประโยชน์์ให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่แ� ข่่งขัันได้้ โดยให้้ค่า่ ตอบแทนและผลประโยชน์์ของบริิษัทั
อยู่่�ในระดัับชั้้�นนำำ� รวมทั้้�งให้้ความสำำ�คััญกัับสวััสดิิภาพของ
ลููกจ้้างเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าลููกจ้้างได้้ทำำ�งานในสภาพแวดล้้อมที่่มั่่� �นคง
ปลอดภััย และให้้การสนัับสนุุนที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการปฏิิบัติั งิ านภายใต้้
สถานการณ์์และสภาวะต่่าง ๆ
จุุดเด่่นของนโยบายทรััพยากรบุุคคลของบริิษัทั ได้้แก่่ การลงทุุน
ในการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องของพนัักงานแต่่ละราย รวมถึึง
ความเติิบโตก้้าวหน้้า โดยมุ่่�งเน้้นในการปรัับปรุุงแนวทางการจััดการ
ด้้านทรััพยากรบุุคคลและดำำ�เนิินโครงการพััฒนาบุุคลากรต่่าง ๆ
ที่่ส่� ง่ เสริิมให้้เกิิดการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่อ� งและระบบสัังคมที่่เ� ชื่่อ� มั่่น�
ในความสำำ�เร็็จด้้วยความสามารถของตนเองในหมู่่�พนัักงานของ
บริิษััท เพื่่�อเป็็นการยกระดัับประสิิทธิิภาพของบริิษััท โดยบริิษััท
มีีกรอบการพััฒนาบุุคลากรของบริิษััท (SCGP Employee
Development Framework)
พนัักงานของบริิษััทจะผ่่านการพััฒนาความสามารถของบริิษััท
และปฏิิบัติั งิ านภายใต้้ระบบบริิหารผลการปฏิิบัติั งิ าน (Performance
Management System: PMS) ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมความร่่วมมืือ
ระหว่่างบุุคลากรกัับบริิษััท มุ่่�งเน้้นถึึงคุุณค่่าพนัักงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ซึ่่�งส่่งผลต่่อความเจริิญก้้าวหน้้าของบริิษััท โดยบริิษััทมุ่่�งเน้้น
พััฒนาพนัักงานของบริิษัทั ให้้มีีความรู้้� ความสามารถ และทัักษะ
โดยเน้้นการสร้้าง
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1. Global Mindset เพื่่�อตอบโจทย์์นโยบายการเติิบโตไปใน
Regional และ ASEAN & Beyond สามารถรองรัับ
การขยายตััวของธุุรกิิจจากการทำำ� Merger & Partnership
2. Consumer Link ซึ่่�งเป็็นการตอบสนองต่่อความต้้องการ
ของผู้้�ใช้้งานสิินค้้าของบริิษััท เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืน และ
เพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน
3. Transformative Leader พนัักงานมีีความจำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้อง
เข้้าใจและสามารถปรัับตััวให้้เกิิดความร่่วมมืือร่่วมใจ และ
ความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ
ในปีี 2563 บริิษััทได้้จััดให้้มีีการฝึึกอบรมสำำ�หรัับผู้้�บริิหารและ
พนัักงานในประเทศไทยเฉลี่่�ย 23 ชั่่�วโมงต่่อคน ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการ
พััฒนาศัักยภาพในการปฏิิบััติิงาน
อีีกทั้้�งเอสซีีจีีพีีได้้ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่ง� แวดล้้อมให้้เกิิดขึ้้น� ในองค์์กรและพนัักงานทุุกระดัับ โดยมีี
การจััดอบรมหลัักสููตรที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการบริิหารจััดการสิ่่ง� แวดล้้อม
ได้้แก่่ การอบรมพนัักงานใหม่่ในหลัักสููตร “การจััดการอนุุรักั ษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม” ครอบคลุุมเรื่่�องนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
สภาพภููมิอิ ากาศ, 3R, การอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อมและการคััดแยกขยะ

โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� สื่่อ� สารนโยบายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม ให้้พนักั งาน
เกิิดความตระหนัักในการอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม นอกจากนี้้�ยังั มีีการ
อบรมพนัักงานในเชิิงลึึกตามบทบาทหน้้าที่่� เช่่น การบำำ�บัดน้ำ
ั ำ��เสีีย
ในโรงงานอุุตสาหกรรมและชุุมชนรอบข้้าง การจััดการพลัังงานใน
โรงงาน การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน และการอบรมเรื่่�องข้้อปฏิิบััติิ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามกฎหมายต่่าง ๆ รวมถึึงจััดให้้มีีกิิจกรรมเพื่่�อ
เสริิมสร้้างการตระหนัักรู้้� รณรงค์์ให้้พนักั งานและคู่่�ธุุรกิิจตระหนััก
ถึึงความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Sustainable Development)
นอกจากนี้้�บริิษััทยัังสนัับสนุุนการพััฒนาพนัักงานของบริิษััท
โดยการมอบทุุนการศึึกษาให้้กัับพนัักงานเพื่่�อการศึึกษาต่่อใน
สาขาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท เช่่น วิิทยาศาสตร์์วััสดุุ และ
การออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ ในมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ทั่่�วโลก ณ วัันที่่�
31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทมีีนัักเรีียนทุุนจำำ�นวน 87 คน ซึ่่�งเป็็น
พนัักงานทำำ�งานให้้แก่่บริิษััท รวมทั้้�งมีีการมอบทุุนการศึึกษาเพื่่อ�
การศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาโทด้้านการบริิหารธุุรกิิจ (Master
of Business Administration หรืือ MBA) และปริิญญาเอกใน
สาขาเฉพาะ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 พนัักงานของบริิษััท
จำำ�นวน 82 คน และ 5 คน ซึ่่ง� ได้้รับั ทุุนการศึึกษา สำำ�เร็็จการศึึกษา
ในระดัับปริิญญาโทและปริิญญาเอกตามลำำ�ดัับ
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ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�
บัญชี
นางนดารััตน์์ ป้้อมตรีี ซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั งาน
บััญชีี เป็็นผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั มอบหมายให้้รับั ผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุม
ดููแลการทำำ�บัญชีี
ั ทำำ�หน้า้ ที่่กำ� ำ�กับั ดููแลการดำำ�เนิินธุุรกรรมทางบััญชีี
ของบริิษัทั ให้้มีีประสิิทธิภิ าพและเป็็นไปตามระเบีียบ ข้้อกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์ต่่าง ๆ ของบริิษัทั และมาตรฐานทางบััญชีี
หมายเหตุ: นางนดารัตน์ ป้อมตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานบัญชี
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำ�บัญชี
แทนนางสาววาสนา ต. รุ่งเรือง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวปนัันดา สััญญากร ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานตรวจสอบ เป็็นผู้้�ที่�่ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบใน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท จััดทำำ�รายงาน
และข้้อเสนอแนะ เพื่่�อปรัับปรุุงให้้เป็็นไปตามแผนและนโยบาย
การควบคุุมภายในของบริิษััท
หมายเหตุ: นางสาวปนันดา  สญั ญากร  ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานตรวจสอบ
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผ้ตู รวจสอบภายในแทน
นางพันธุ์ปวีณ สุขเจริญมิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสำ�คัญอื่น ๆ
เลขานุการบริษัท
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้�งที่่� 224 (8/2563) เมื่่�อวัันที่่�
1 ธัันวาคม 2563 มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง นางสาววรารีี โต๊๊ะเงิิน เป็็น
เลขานุุการบริิษััท โดยให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 โดย
มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบตามที่่�กำำ�หนดไว้้ใน มาตรา 89/15
แห่่งพระราชบััญญัติั หลั
ิ กั ทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
หมายเหตุ: นางสาววรารี โต๊ะเงิน ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท แทนนางวีรนุช
เศรษฐเมธีกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งหัวหน้างาน
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)
นายธวััชชัยั วงศ์์ไพศาล ซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง Director - Sustainability
Productivity & Innovation Management เป็็นผู้้�ที่�่ได้้รัับ
มอบหมายให้้ รัั บ ผิิ ดช อบในการปฏิิ บัั ติิ หน้้ า ที่่� ผู้้�กำำ�กัั บ ดูู แ ล
การปฏิิบััติิงานของบริิษััท (Compliance) ให้้สอดคล้้องกัับ
กฎหมายและนโยบายภาครััฐ
ทั้้�งนี้้� ข้้อมููลและรายละเอีียดที่่�เกี่่�ยวข้้องของบุุคคลที่่�ได้้รัับ
มอบหมาย ปรากฏในหััวข้อ้ รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับเลขานุุการบริิษัทั
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแล
การทำำ�บััญชีี หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน และหััวหน้้างาน
กำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท
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อายุ
(ปี)

42

ชื่อ–สกุล/ตำ�แหน่ง

นางสาววรารีี  โต๊๊ะเงิิน
เลขานุุการบริิษัทั
เลขานุุการบริิษัทั และ
เลขานุุการคณะกรรมการ
เลขานุุการคณะกรรมการ
เลขานุุการคณะกรรมการ
ของบริิษัทย่
ั ่อย
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการคณะ
กรรมการของบริิษัทย่
ั ่อย

2562 - ปััจจุุบััน
2562 - ปััจจุุบััน
2560 - ปััจจุุบััน
2557 - 2560

ตำ�แหน่ง

1 ธัันวาคม 2563 ปััจจุุบััน

ช่วงเวลา

กลุ่่�มธุุรกิิจ เอสซีีจีี ซิิเมนต์์ - ผลิิตภััณฑ์์
ก่่อสร้้างในเอสซีีจีีตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

บริิษัทย่
ั ่อยของ SCGP ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย

บริิษัทฟิ
ั ินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์
จำำ�กััด (มหาชน)/ผลิิต และจำำ�หน่่าย
เยื่่�อกระดาษ food packaging

บริิษัทั ไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)/
ผลิิต และจำำ�หน่่ายกระดาษคราฟท์์

SCGP/การถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น
(Holding Company)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Company Secretary Program (CSP)
รุ่่�นที่่� 113/2563
• Board Reporting Program (BRP)
รุ่่�นที่่� 33/2563

• Master of Arts in Diplomacy
and International Relations,
Seton Hall University, USA
• ปริิญญาตรีี ศิิลปศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ประสบการณ์ท�ำ งาน

รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษทั ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ–สกุล/ตำ�แหน่ง
นางวีีรนุุช  เศรษฐเมธีีกุุล

อายุ
(ปี)
47

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Company Secretary Program (CSP)
รุ่่�นที่่� 22/2550
• Company Reporting Program (CRP)
รุ่่�นที่่� 23/2562

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
• ปริิญญาโท ภาษาและการสื่่�อสาร
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี อัักษรศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

2552 - 2561

2556 - 2561

2557 - 2561

2561 - 2562

ช่วงเวลา
2562 - 1 ธัันวาคม
2563
2561 - 2562
ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ:
คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและสรรหา
เลขานุุการคณะกรรมการ
และเลขานุุการบริิษัทั
เลขานุุการคณะอนุุกรรมการ
(คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล
และคณะกรรมการบริิหาร)
เลขานุุการคณะอนุุกรรมการ
(คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
ค่่าตอบแทน และบรรษััทภิิบาล
และคณะกรรมการบริิหาร)
เลขานุุการคณะกรรมการ
ของบริิษัทย่
ั ่อย

ตำ�แหน่ง
เลขานุุการบริิษัทั

กลุ่่�มธุุรกิิจ เอสซีีจีี ซิิเมนต์์ - ผลิิตภััณฑ์์
ก่่อสร้้างในเอสซีีจีีตามที่่ไ� ด้้รัับมอบหมาย

บริิษััทควอลิิตี้้�คอนสตรััคชั่่�นโปรดััคส์์ จำำ�กััด
(มหาชน)/ผลิิตผลิิตภััณฑ์์คอนกรีีตเพื่่�อใช้้ใน
งานก่่อสร้้าง เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ

บริิษัทั เอสซีีจีี เซรามิิกส์์ จำำ�กัดั (มหาชน)/กระเบื้้อ� ง
เซรามิิกปููพื้้น� และบุุผนััง และนิิคมอุุตสาหกรรม
บริิษััทไทย - เยอรมััน เซรามิิค อิินดััสทรี่่�
จำำ�กััด (มหาชน)/ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่าย
กระเบื้้�องเซรามิิก ธุุรกิิจนิิคมอุุตสาหกรรม

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
SCGP/การถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น
(Holding Company)
SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)

ประสบการณ์ท�ำ งาน

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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• ปริิญญาตรีี การบััญชีี
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

•

•

•

•

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
Management Development
Program - Wharton University
of Pennsylvania
Management Acceleration
Program - Duke University
McKinsey Management
Program - McKinsey

2557 - 2558

2552 - 2556

ผู้้�จััดการอาวุุโส - CAO - Paper

ผู้้�จััดการ Financial &
Taxation Paper &
Investment/General
Ledger Process
2557 - 1 กรกฎาคม ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานบััญชีี
2563
2558 - 2562
Chief Accounting
Officer - Packaging
2557 - 2562
Financial Controller

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
1 กรกฎาคม 2563 - ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานบััญชีี
ปััจจุุบััน
2561 - 2563
Head of Business
Process Improvement
Accounting System
2559 - 2561
ผู้้�จััดการอาวุุโส Process
Design and Improvement
Accounting System
2558 - 2559
ผู้้�จััดการอาวุุโส
Accounting System
2556 - 2558
ผู้้�จััดการ Accounting System

SCGP/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั �น่
(Holding Company)
SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่�น่
(Holding Company)
SCGP/การถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่�น่
(Holding Company)
SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่�น่
(Holding Company)

SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)
SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)
บริิษััทเอสซีีจีีแอคเค้้าน์์ติ้้�ง เซอร์์วิสิ เซส จำำ�กััด/
กิิจกรรมเกี่่�ยวกัับบััญชีี การทำำ�บััญชีี และ
การตรวจสอบบััญชีี การให้้คำ�ำ ปรึึกษาด้้านภาษีี

SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
SCGP/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั �น่
(Holding Company)
SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)

ประสบการณ์ท�ำ งาน

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

นางสาววาสนา
ต. รุ่่�งเรืือง

ชื่อ–สกุล/ตำ�แหน่ง
นางนดารััตน์์
ป้้อมตรีี

อายุ
(ปี)
48
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57

59

นางพัันธุ์์�ปวีีณ
สุุขเจริิญมิิตร

นายธวััชชััย
วงศ์์ไพศาล

ชื่อ–สกุล/ตำ�แหน่ง
นางสาวปนัันดา
สััญญากร

อายุ
(ปี)
45

• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

•

•

•

•

•

•

•

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
ปริิญญาโท เศรษฐศาสตร์์ธุรุ กิิจมหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
Management Development Program
- Duke University
ประกาศนีียบััตรผู้้�ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย (CPIAT) ของสมาคมผู้้�ตรวจสอบ
ภายในแห่่งประเทศไทย
ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
Certified Internal Auditor (CIA)
The Institute of Internal Auditors

2560 - 2562

2562 - 2563

1 เมษายน 2563 ปััจจุุบันั

2556 - 2560

2562 - 1
ธัันวาคม 2563
2561 - 2562

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงาน
ตรวจสอบ
Head of Business
Audit - CBM2
ผู้้�ตรวจสอบอาวุุโส หััวหน้า้
งานตรวจสอบกลุ่่�มธุุรกิิจ 3
Director - Sustainability
Productivity & Innovation
Management
Director - SD & Productivity
Improvement
Director - Center of
Productivity Improvement

ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง
1 ธัั น วาคม 2563 - ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั งานตรวจสอบ
ปััจจุุบััน
2557 - 30 พฤศจิิกายน Audit Manager
2563
ผู้้�ตรวจสอบ
2539 - 2556

SCGP/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)
SCGP/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)

SCGP/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)
SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั �น่
(Holding Company)
SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั �น่
(Holding Company)
SCGP/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
SCGP/การถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่�น่
(Holding Company)
SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)
SCC/การถืือหุ้้�นในบริิษัทอื่
ั ่�น
(Holding Company)

ประสบการณ์ท�ำ งาน
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หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
นักลงทุนสัมพันธ์:
ชื่่�อ :
นายวััชระ เอี่่�ยมสกุุล และ นายวิิกร พงศธร
สถานที่่�ติิดต่อ่ :	1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์ :
02-586-2939
โทรสาร :
02-587-2213

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2563 ได้้แต่่งตั้้�งบริิษััทเคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กััด
ซึ่่�งเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทและบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีี 2563 และอนุุมััติิ
ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีีของบริิษัทั และรัับทราบค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีีของบริิษัทย่
ั อ่ ยดัังนี้้� (ก) ค่่าสอบบััญชีีโดยบริิษัทั
เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กััด จำำ�นวน 10.37 ล้้านบาท และ (ข) ค่่าสอบบััญชีีโดยบริิษััทกลุ่่�มเคพีีเอ็็มจีีในต่่างประเทศ จำำ�นวน
9.96 ล้้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
สำำ�หรับั รอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษัทั และบริิษัทย่
ั ่อยมีีค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับค่่าบริิการอื่่น� (Non-audit fee) จากบริิษัทั
เคพีีเอ็็มจีี ภููมิไิ ชย สอบบััญชีี จำำ�กััด และบริิษัทั ในกลุ่่�มของบริิษััทเคพีีเอ็็มจีี ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด เช่่น ค่่าตอบแทนการตรวจสอบ
การปฏิิบััติิตามเงื่�อ่ นไขของบััตรส่่งเสริิมการลงทุุน ค่่าที่่�ปรึึกษาทางด้้านภาษีีและการให้้บริิการอื่่�น จำำ�นวน 6.45 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้� บุุคคลหรืือบริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีและสำำ�นักั งานสอบบััญชีีที่่ผู้้�� สอบบััญชีีสังั กััดข้า้ งต้้นไม่่เป็็นบุุคคลหรืือบริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับบริิษััท หรืือบริิษััทย่่อยตามมาตรฐานการบััญชีีว่่าด้้วยเรื่่�องการเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับบุุคคลหรืือบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
เอสซีีจีีพีีดำำ�เนิินธุุรกิิจและบริิหารงานภายใต้้การกำำ�กัับดููแลอย่่างจริิงจัังของคณะกรรมการบริิษััท โดยมุ่่�งมั่่�นยึึดถืืออุุดมการณ์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นธรรมและรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย ภายใต้้หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี สำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียนปีี 2560 ที่่�แนะนำำ�โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ หรืือ Corporate Governance
Code (CG Code) ตามนโยบายบรรษััทภิิบาลและจรรยาบรรณเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สร้้างวััฒนธรรมและค่่านิิยมองค์์กรที่่�ดีี รวมทั้้�งสนัับสนุุนให้้เกิิดผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ดีีให้้แก่่บริิษััท เสริิมสร้้าง
ความสามารถในการแข่่งขัันและการเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ในการบริิหารจััดการองค์์กรตาม CG Code
รวมถึึงหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในระดัับสากล โดยมีีตััวอย่่างผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�สำ�ำ คััญ ดัังนี้้�
• ทบทวนและอนุุมััติิการกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ แผนกลยุุทธ์์
โมเดลธุุรกิิจ แผนธุุรกิิจทั้้ง� ระยะปานกลาง (5 ปีี) และแผนธุุรกิิจ
ประจำำ�ปีี โดยเน้้นเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขััน ด้้วยการลด
ต้้นทุนกา
ุ รผลิิตและการสร้้างนวััตกรรมของสิินค้า้ และบริิการ
ซึ่่ง� ประกอบด้้วยธุุรกิิจทั้้ง� ในแนวกว้้างและแนวลึึก และติิดตาม
ดููแลผลการดำำ�เนิินงานตามแผนกลยุุทธ์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ
• ทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบัติั ด้ิ านกา
้ รกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ตามคู่่�มืือบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง และอนุุมััติิ
การปรัับปรุุงแก้้ไขโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ โดยเพิ่่�มเติิม
ผู้้�รัับผิิดชอบและกระบวนการบริิหารจััดการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้ครบถ้้วนยิ่่�งขึ้้น� การปรัับปรุุงกฎบััตรคณะกรรมการบริิษัทั
และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับ CG Code และ
การพััฒนาเทคโนโลยีีในด้้านการสื่่อ� สาร อาทิิ การกำำ�หนดให้้
มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั อย่่างน้้อย 3 เดืือนต่่อครั้้ง�
และไม่่ควรน้้อยกว่่า 6 ครั้้�งต่่อปีี โดยมีีการกำำ�หนดตาราง
การประชุุมล่่วงหน้้าในแต่่ละปีี ทั้้�งนี้้�ในเดืือนที่่�ไม่่มีกา
ี รประชุุม
ให้้ฝ่า่ ยจััดการรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการทราบ
เพื่่� อ ให้้ ค ณะกรรมการสามารถกำำ� กัั บ ควบคุุ ม และดูู แ ล
การปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายจััดการได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและทัันการณ์์
การกำำ�หนดให้้มีกา
ี รประชุุมระหว่่างกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร
โดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการร่่วมด้้วย ซึ่่�งในปีี 2563 มีีการประชุุม
คณะกรรมการที่่ไ� ม่่เป็็นผู้้�บริิหารโดยไม่่มีฝ่ี า่ ยจััดการร่่วมด้้วย
จำำ�นวน 1 ครั้้�ง เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 การกำำ�หนดให้้

กรรมการควรเข้้าร่ว่ มการประชุุมโดยเฉลี่่ย� ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้อ้ ยละ 80
และกรรมการแต่่ละคนควรเข้้าร่ว่ มประชุุมอย่่างน้้อยร้้อยละ 75
ของจำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมทั้้�งปีี รวมไปถึึงการกำำ�หนด
ระยะเวลาการส่่งเอกสารประกอบการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทล่่วงหน้้าไม่่น้้อยกว่่า 5 วัันทำำ�การ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทยัังได้้อนุุมััติินโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ด้้านบรรษััทภิิบาลเพิ่่�มเติิมในปีี 2563 ตามรายละเอีียด
ที่่�ปรากฏในส่่วนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
• ทบทวนแนวทางการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2564
ซึ่่�งเป็็นการจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งแรกภายหลัังจาก
การจดทะเบีียนหลัักทรััพย์์ของบริิษััทในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ทำำ�ให้้มีีจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก
ดัังนั้้�นเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
เข้้าร่่วมประชุุมสามััญประจำำ�ปีีและลงคะแนนเสีียงได้้ตาม
ความเห็็นของผู้้�ถืือหุ้้�น คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบให้้
บริิษััทจััดส่่งแบบหนัังสืือมอบฉัันทะตามที่่�กรมพััฒนาธุุรกิิจ
การค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ กำำ�หนด ทั้้�งแบบ ก แบบ ข และ
แบบ ค รวมทั้้�งเอกสารที่่�ต้้องแสดงก่่อนเข้้าประชุุมและ
เอกสารประกอบการมอบฉัันทะ เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งที่่�เป็็น
บุุคคลธรรมดา นิิติิบุุคคล นัักลงทุุนสถาบััน และคััสโตเดีียน
ดำำ�เนิินการได้้ถููกต้้อง ตลอดจนจััดให้้มีีซองบริิการธุุรกิิจ
ตอบรัับให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นส่่งกลัับบริิษัทั ล่่วงหน้้าก่อ่ นวัันประชุุม
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นอกจากนี้้� ผู้้�ถือื หุ้้�นยัังสามารถดาวน์์โหลด
เอกสารการประชุุมทั้้�งหมดจากเว็็บไซต์์
ของบริิษััทได้้อีีกด้้วย รวมทั้้�งบริิษััทได้้
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นสามารถมอบฉัันทะ
ให้้กรรมการอิิสระหรืือบุุคคลใด ๆ เข้้าร่ว่ ม
ประชุุ มแทนตนได้้ และให้้ ข้้อมูู ลของ
กรรมการอิิสระที่่�จะเป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะ
จากผู้้�ถืือหุ้้�น โดยกรรมการอิิสระจะต้้อง
ไม่่เป็็นผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั การเสนอชื่่อ� เข้้ารับั เลืือกตั้้�ง
เป็็ นก รรมการในการประชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�น
ทั้้�งนี้้�ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทจััดให้้
มีี ร ะบบการลงทะเบีี ย นและการนัั บ
คะแนนเสีียงโดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
เพื่่� อ ให้้ กา รลงทะเบีี ย นและการนัั บ
คะแนนเสีียงเป็็น ไปอย่่างถููกต้้องและ
รวดเร็็ ว รวมทั้้� ง จัั ด เตรีี ย มเจ้้ า หน้้ าที่่�
อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นตลอด
การประชุุม

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
การสรรหา พััฒนา และประเมิินผลการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง� ตามหลัักบรรษััทภิิบาลของบริิษัทั
เนื่่�องจากคณะกรรมการบริิษััทถืือว่่าเป็็นผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการเติิบโต
อย่่างยั่่ง� ยืืน สรุุปรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับนโยบายการกำำ�หนดคุุณสมบััติแิ ละการสรรหากรรมการบริิษัทั ซึ่่ง� รวมถึึงกระบวนการสรรหาและ
คััดเลืือกกรรมการ ปรากฏในส่่วนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้มอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
และสรรหา เป็็นผู้้�พิิจารณากลั่่�นกรองคุุณสมบััติิของบุุคคลที่่�จะ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการอิิสระ ซึ่่�งพิิจารณาจากคุุณสมบััติิ
และลัักษณะต้้องห้้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริิษััทมหาชน
พ.ร.บ. หลัักทรััพย์ฯ์ ประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน รวมถึึง
ประกาศ ข้้อบัังคัับ และ/หรืือ ระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจน
ข้้อกำำ�หนดคุุณสมบััติิกรรมการอิิสระของบริิษััท ซึ่่�งเปิิดเผย
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.scgpackaging.com) นอกจากนี้้�
คณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณาคััดเลืือกกรรมการอิิสระจาก
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิที่่ิ มี� คุี ณ
ุ ลัักษณะ ความรู้้� ความชำำ�นาญ และประสบการณ์์
ที่่�บริิษัทั ต้้องการตาม Board Skills Matrix ที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์

ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ จากนั้้�นจะนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อพิิจารณาแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการ
อิิสระของบริิษัทั ต่่อไป บริิษัทั มีีนโยบายกำำ�หนดจำำ�นวนกรรมการ
อิิสระอย่่างน้้อยหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมดและ
ต้้องมีีจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่าสามคน นอกจากนี้้� กฎบััตรคณะกรรมการ
บริิษัทั กำำ�หนดให้้กรรมการอิิสระดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่�องไม่่เกิิน 9 ปีี
นัับจากวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ
ครั้้�งแรก ในกรณีีที่่�จะแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระนั้้�นให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
ต่่ อ ไป คณะกรรมการควรพิิ จา รณาอย่่ า งสมเหตุุ ส มผลถึึ ง
ความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ในปีี 2563 บริิษััท มีีกรรมการอิิสระรวม 7 คน เกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
ของจำำ�นวนกรรมการทั้้�งหมด 12 คน โดยมีีกรรมการอิิสระ 2 คน
ที่่�มีีการให้้บริิการทางวิิชาชีีพหรืือมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจใน
มููลค่่าเกิินกว่่าหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในประกาศคณะกรรมการ
กำำ�กัับตลาดทุุน ดัังนี้้�
(1) ศาสตราจารย์์พิเิ ศษกิิติพิ งศ์์ อุุรพีีพัฒ
ั นพงศ์์ ซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เป็็นประธานกรรมการ กรรมการ และผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
เบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กััด (BM) เป็็นผู้้�ให้้บริิการเป็็น
ที่่�ปรึกษาก
ึ ฎหมายให้้แก่่บริิษัทั โดยได้้รับั ค่่าตอบแทนเกิินกว่า่
2 ล้้านบาทต่่อปีี ถืือเป็็นการให้้บริิการทางวิิชาชีีพในมููลค่่า
เกิินกว่า่ หลัักเกณฑ์์ที่่กำ� ำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุน คณะกรรมการบริิษัทั (ไม่่รวมศาสตราจารย์์พิิเศษ
กิิติพิ งศ์์ อุุรพีีพัฒ
ั นพงศ์์) โดยข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและสรรหา ได้้พิจา
ิ รณาอย่่างรอบคอบตามหลััก
ความไว้้วางใจและการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ
ระมััดระวััง และซื่่อ� สััตย์สุ์ จริ
ุ ติ ของกรรมการ (Fiduciary Duties)
ตามมาตรา 89/7 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (ที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) มีีความเห็็นว่า่
การแต่่งตั้้�งศาสตราจารย์์พิิเศษกิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์
เป็็นกรรมการอิิสระของบริิษัทั ไม่่มีผี ลกระทบต่่อการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่แ� ละการให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิสิ ระของศาสตราจารย์์
พิิเศษกิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์ แต่่อย่่างใด และการมีีความรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์สููงในกฎหมายทุุกด้้าน
ของศาสตราจารย์์พิิเศษกิิติิพงศ์์ อุุรพีีพัฒ
ั นพงศ์์ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� กฎหมายภาษีี กฎหมายบริิษัทั กฎหมายหลัักทรััพย์์
กฎหมายธุุรกิิจ และกฎเกณฑ์์อื่่น� ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับธุุรกิิจของ
บริิษััท ซึ่่�งมีีความจำำ�เป็็นและจะช่่วยส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและการขยายธุุรกิิจตลอดจนการบริิหาร
จััดการบริิษััท และการปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมายของบริิษัทั รวมทั้้�ง
จะเป็็นประโยชน์์และเพิ่่ม� ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิษััทอีีกด้้วย จึึงได้้เปิิดเผยข้้อมููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องข้้างต้้นในหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และเสนอให้้
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 (ครั้้ง� ที่่� 27) เมื่่อ� วัันที่่�
24 มีีนาคม 2563 เลืือกตั้้�งศาสตราจารย์์พิิเศษกิิติิพงศ์์
อุุรพีีพััฒนพงศ์์ กลัับเข้้าเป็็นกรรมการของบริิษััท ต่่อไปอีีก
วาระหนึ่่�ง โดยเป็็นกรรมการที่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นอิิสระ
(2) นายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นประธานคณะกรรมการ
บริิหาร บริิษัทั เบทาโกร จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษัทั ในเครืือ
ของเบทาโกร ซึ่่ง� มีีความสััมพัันธ์ท์ างธุุรกิิจกับั บริิษัทั ย่่อยของ
บริิษัทั เกิินกว่า่ 20 ล้้านบาทขึ้้น� ไป ถืือเป็็นการมีีความสััมพัันธ์์
ทางธุุรกิิจในมููลค่่าเกิินกว่่าหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดในประกาศ
คณะกรรมการกำำ� กัั บ ตลาดทุุ น คณะกรรมการบริิ ษัั ท
(นายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์ ไม่่ได้้เป็็นกรรมการบริิษัทั ในขณะนั้้�น)
โดยข้้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและ
สรรหา ได้้พิิจารณาอย่่างรอบคอบตามหลัักความไว้้วางใจ
และการปฏิิบััติหิ น้้าที่่�ด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวััง และ
ซื่่อ� สััตย์สุ์ จริ
ุ ติ ของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา

89/7 แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 (ที่่�ได้้แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) มีีความเห็็นว่่า การแต่่งตั้้�ง
นายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์ เป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััท ไม่่มีี
ผลกระทบต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่แ� ละการให้้ความเห็็นที่่เ� ป็็นอิสิ ระ
ของนายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์ แต่่อย่่างใด อีีกทั้้�งความสััมพัันธ์์
ทางธุุรกิิจกัับบริิษััทย่่อยของบริิษััทข้้างต้้น ไม่่ก่่อให้้เกิิด
การขััดผลประโยชน์์ระหว่่างสององค์์กร และการมีีความรู้้�
ความสามารถและประสบการณ์์ในด้้านธุุรกิิจการค้้าอย่่าง
ยาวนาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในธุุรกิิจด้้านอุุปโภคบริิโภค
ที่่�ใกล้้ชิดกั
ิ บั ลููกค้าซึ่่
้ ง� จะช่่วยส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและการขยายธุุรกิิจ ตลอดจนการบริิหารจััดการบริิษัทั
ขนาดใหญ่่ที่่เ� ป็็นประโยชน์์และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่ข� องคณะกรรมการบริิษัทั อีีกด้ว้ ย จึึงได้้เปิิดเผยข้้อมููล
ที่่�เกี่่ย� วข้้องข้้างต้้นในหนัังสืือนััดประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�น และเสนอให้้
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 (ครั้้ง� ที่่� 27) เมื่่อ� วัันที่่�
24 มีีนาคม 2563 เลืือกตั้้�งนายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์ เป็็น
กรรมการของบริิษัทั โดยเป็็นกรรมการที่่�มีคุี ณ
ุ สมบััติเิ ป็็นอิสิ ระ

การสรรหากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
และสรรหาพิิจารณาสรรหาบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมเป็็น
กรรมการแทนกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระหรืือกรณีีอื่่น� ๆ
เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เพื่่�อพิิจารณาเลืือกตั้้�ง โดยคััดเลืือกจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีพื้้�นฐาน
และความเชี่่ย� วชาญจากหลากหลายอาชีีพ มีีภาวะผู้้�นำำ� วิิสัยั ทััศน์์
กว้้างไกล เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม มีีประวััติิการทำำ�งาน
ที่่�โปร่่งใสไม่่ด่่างพร้้อย รวมทั้้�งมีีความสามารถในการแสดง
ความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นอิสิ ระ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นมีีสิทิ ธิิเลืือกตั้้�งกรรมการตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกา
ี ร
ที่่�กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับของบริิษััท โดยผู้้�ถืือหุ้้�นมีีคะแนนเสีียง
เท่่ากัับหนึ่่�งหุ้้�นต่่อหนึ่่�งเสีียง ใช้้วิิธีีออกเสีียงลงคะแนนเลืือก
กรรมการเป็็นรายบุุคคล และผู้้�ถือื หุ้้�นมีีสิทิ ธิิเลืือกตั้้�งบุุคคลที่่�ได้้รับั
การเสนอชื่่อ� เป็็นกรรมการได้้ไม่่เกิินจำำ�นวนกรรมการที่่�จะเลืือกตั้้�ง
ในครั้้ง� นั้้�น โดยจะแบ่่งคะแนนเสีียงไม่่ได้้ และประธานในที่่�ประชุุม
สามารถลงคะแนนเสีียงอีีกเสีียงหนึ่่�งเป็็นเสีียงชี้้�ขาดเพื่่�อให้้ได้้
จำำ�นวนกรรมการที่่�จะเลืือกตั้้�งในครั้้ง� นั้้�น โดยในปีี 2563 ที่่�ประชุุม
สามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี 2563 (ครั้้ง� ที่่� 27) วัันที่่� 24 มีีนาคม 2563
ได้้พิจา
ิ รณาเลืือกตั้้�งกรรมการรายเดิิมทั้้�ง 4 คน ได้้แก่่ ศาสตราจารย์์
พิิเศษกิิติิพงศ์์ อุุรพีีพััฒนพงศ์์ นางไขศรีี เนื่่�องสิิกขาเพีียร
นายชลณััฐ ญาณารณพ และนายธนวงษ์์ อารีีรัชั ชกุุล กลัับเข้้าเป็็น
กรรมการอีีกวาระหนึ่่�งตามที่่�คณะกรรมการบริิษัทั เสนอ นอกจากนี้้�
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ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งดัังกล่่าวได้้อนุุมััติิการเพิ่่�มจำำ�นวนกรรมการ
จากจำำ�นวน 10 คนเป็็น 12 คน โดยเลืือกตั้้�งนายวนััส แต้้ไพสิิฐพงษ์์
และนายวิิบููลย์์ ตวงสิิทธิิสมบััติิ เป็็นกรรมการเพิ่่�มเติิมตามที่่�
คณะกรรมการบริิษััทเสนอ
ด้้านการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด คณะกรรมการบริิษััทเป็็น
ผู้้�พิิจารณาแต่่งตั้้ง� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารตามที่่�คณะกรรมการ
พิิจารณาค่่าตอบแทนได้้พิจา
ิ รณาสรรหา โดยคณะกรรมการพิิจารณา
ค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่ใ� นการพิิจารณาแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััท และเสนอให้้
คณะกรรมการบริิษัทั พิิจารณา เพื่่�อให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องของการ
ปฏิิบััติิงาน สามารถทดแทนกัันได้้โดยไม่่ขาดตอน ทั้้�งนี้้� ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารมีีอำำ�นาจและหน้้าที่่ห� ลัักเกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการ
ต่่าง ๆ ของบริิษััท ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย ดัังได้้
ระบุุไว้้ในส่่วนนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ หััวข้้อขอบเขต
อำำ�นาจหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร
ซึ่่�งในปีี 2563 ได้้มีีการทบทวนแก้้ไขโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท ครั้้�งที่่� 224 (8/2563) เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการรายบุคคล
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563
รายละเอีียดการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท สำำ�หรัับรอบปีีบัญ
ั ชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 เป็็นดัังนี้้�
การประชุม (การเข้าประชุม/สิทธิในการประชุม)
ประชุม
คณะกรรมการ

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2563

24 มี.ค. 2563

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2563

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

10/10

1/1

0/0

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ

10/10

1/1

0/0

3. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง

10/10

0/1*

0/0

4. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

10/10

0/1*

0/0

5. นายชาลี จันทนยิ่งยง

10/10

0/1*

0/0

6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

10/10

0/1*

0/0

7. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

10/10

0/1*

0/0

รายชื่อ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

การประชุม (การเข้าประชุม/สิทธิในการประชุม)
ประชุม
คณะกรรมการ

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี

ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2563

24 มี.ค. 2563

1 ม.ค. - 31 ธ.ค.
2563

8. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์**

8/8

0/0

0/0

9. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ**

8/8

0/0

0/0

10. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

10/10

1/1

0/0

11. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

10/10

1/1

0/0

12. นายวิชาญ จิตร์ภักดี

10/10

1/1

0/0

รวมจำ�นวนครั้งของการประชุมในปี 2563

10

1

0

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

100

50*

0

รายชื่อ

หมายเหตุ:
* เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 และเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมตามคำ�แนะนำ�การป้องกัน
ควบคุมโรคโควิด 19 สำ�หรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จึงกำ�หนด
ให้กรรมการกึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
** นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ และนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 (ครั้งที่ 27) วันที่ 24 มีนาคม 2563 (เพิ่มจำ�นวน
กรรมการ 2 คน) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำ�หนดว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุม (รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำ�นวนครั้งของการประชุมทั้งปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
สำำ�หรัับค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทและกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่าง ๆ ประจำำ�ปีี 2563 ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2563
(ครั้้�งที่่� 27) เมื่่�อวัันที่่� 24 มีีนาคม 2563 ได้้มีมี ติิอนุุมััติิตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเสนอ โดยมีีค่่าตอบแทนกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่าง ๆ
เป็็นดัังต่่อไปนี้้�
ค่าตอบแทนประจำ� (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
(ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการ 11 คน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการ 2 คน)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการ 2 คน)
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
(ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการ 2 คน)

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

รายเดือน
150,000
100,000
-

รายปี
150,000
100,000
120,000
100,000
120,000
100,000

ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ ให้้กรรมการบริิษััทนอกเหนืือจากที่่�ระบุุไว้้ข้้างต้้น

เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
45,000
30,000
30,000
20,000
30,000
20,000
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ตารางต่่อไปนี้้�แสดงค่่าตอบแทนกรรมการและกรรมการอิิสระที่่�เป็็นตัวั เงิิน สำำ�หรัับรอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ที่่�ได้้รัับ
จากบริิษััท

ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563)

กรรมการ

โบนัส
คณะ
คณะ
กรรมการ
คณะ
กรรมการ กรรมการ
บริษัท
กรรมการ บรรษัทภิบาล พิจารณา ที่จ่ายในปี
ตรวจสอบ และสรรหา ค่าตอบแทน 2563**
(3 คน)
(3 คน)
(3 คน)
(บาท)

คณะ
กรรมการ
บริษัท
(12 คน)

รวม
(บาท)

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล*

1,800,000

-

-

-

295,522

2,095,522

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ

1,200,000

-

102,033

180,000

219,590

1,701,623

3. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง*

1,200,000

-

-

240,000

199,067

1,639,067

4. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร*

1,200,000

510,000

-

-

219,590

1,929,590

5. นายชาลี จันทนยิ่งยง*

1,200,000

340,000

270,000

-

199,067

2,009,067

6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ*

1,200,000

340,000

-

62,033

199,067

1,801,100

7. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์
อุรพีพัฒนพงศ์*

1,200,000

-

200,000

-

136,474

8. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์*
9. นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ

925,806.50
925,806.50

-

97,967

117,967
-

10. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

1,200,000

-

-

-

219,590

1,419,590

11. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

1,200,000

-

-

-

219,590

1,419,590

12. นายวิชาญ จิตร์ภักดี

1,200,000

-

-

-

219,590

1,419,590

-

-

-

-

35,400

35,400

14,451,613 1,190,000

670,000

13. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส***
รวม

1,536,474
- 1,043,773.50
- 1,023,773.50

600,000 2,162,547 19,074,160

หมายเหตุ:
* เป็นกรรมการอิสระ
** โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2563 คำ�นวณจากเงินปันผลประจำ�ปี 2562 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ตามส่วนของเวลาที่เป็นกรรมการตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562
*** ในปี 2562 ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 23 มิถุนายน จึงได้รับโบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2563 ตามส่วนของเวลาที่เป็นประธานกรรมการตั้งแต่
วันที่ 1 - 23 มิถุนายน 2562
1. กรรมการลำ�ดับที่ 1 ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานกรรมการ
2. กรรมการลำ�ดับที่ 2 ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงได้รับค่าตอบแทนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 2 มิถุนายน 2563
3. กรรมการลำ�ดับที่ 3 ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. กรรมการลำ�ดับที่ 6 ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงได้รับค่าตอบแทนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 2 มิถุนายน 2563
5. กรรมการลำ�ดับที่ 8 ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 และเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563
6. กรรมการลำ�ดับที่ 9 ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 และเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ทั้้�งนี้้� บริิษััทไม่่มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนและสิิทธิิประโยชน์์อื่่�น ๆ ให้้กรรมการบริิษััทนอกเหนืือจากที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ตามรายละเอีียดข้้างต้้น
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ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่
ปี 2563
กรรมการอิิสระของบริิษัทั ที่่�เป็็นกรรมการอิิสระของบริิษัทั ปููนซิเิ มนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน) (SCC) ได้้รับั ค่่าตอบแทนจาก SCC ดัังนี้้�
รายชื่อ
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
2. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง

ตำ�แหน่งใน SCC
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ค่าตอบแทนรวม (บาท)
5,300,500.00
5,272,478.02

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั จากการเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย ปี 2563
- ไม่่มีี รายละเอีียดการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการบริิษัทั และค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั ย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก
ของบริิษััท จำำ�นวน 5 แห่่ง ได้้แก่่ บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (SKIC) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) บริิษััท
กลุ่่�มสยามบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ จำำ�กััด (TCG) บริิษัทั ฟิินิคิ ซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (PPPC) และบริิษัทั ทีีซีี เฟล็็กซิเิ บิิลแพคเกจจิ้้�ง
จำำ�กััด (TCFP) สำำ�หรัับรอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�

1) บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด (SKIC)
(ก) คณะกรรมการบริษัท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทของ SKIC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 5 คน โดยมีีรายละเอีียดการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายวิชาญ จิตร์ภักดี*
นายแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์*
นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์*
นายเอกราช นิโรจน์*
นายสุรชา อุดมศักดิ์*

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: * กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
- ไม่่มีี (2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
- ไม่่มีี -

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งการประชุมทั้งหมด
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563
3/3
6/6
10/10
6/6
3/3
6/6
3/3
6/6
2/2
6/6

183

�������������������������������������������������

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

2) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)
(ก) คณะกรรมาธิการ (Board of Commissioners)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมาธิิการของ Fajar ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 9 คน โดยมีีรายละเอีียดการประชุุม
คณะกรรมาธิิการบริิษััท ดัังนี้้�
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งการประชุมทั้งหมด
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล*

ประธานกรรมการ

3/3

7/7

2. Mr. Tony Tjandra

กรรมการอิสระ

7/7

7/7

3. นายวิชาญ จิตร์ภักดี*

กรรมการ

3/3

7/7

4. นายแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์*

กรรมการ

3/3

7/7

5. Mr. Winarko Sulistyo

กรรมการ

7/7

7/7

6. Ms. Vilia Sulistyo

กรรมการ

3/3

7/7

7. Mr. Chong Thian Lim

กรรมการอิสระ

3/3

7/7

8. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo กรรมการอิสระ

7/7

7/7

-

3/3

9. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา*

กรรมการ

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของ Fajar ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 คน โดยมีีรายละเอีียดการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งการประชุมทั้งหมด
รายชื่อ

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. Mr. Tony Tjandra

4/4

5/5

2. Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo

4/4

5/5

3. Mr. M. Fadil

4/4

5/5
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(ค) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำำ�หนดค่่าตอบแทนของ Fajar ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 3 คน
โดยมีีรายละเอีียดการประชุุม ดัังนี้้�

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
Mr. Tony Tjandra
Ms. Vilia Sulistyo
Mr. Kurniawan
Mr. Winarko Sulistyo
Ms. Linda Laulendra

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งการประชุมทั้งหมด
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563
3/3
3/3
0/0
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
-

หมายเหตุ:
(1) Ms. Vilia Sulistyo ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แทน Mr. Winarko Sulistyo
(2) Ms. Linda Laulendra ลาออกจากตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

(ง) ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
สำำ�หรัับรอบปีีบัญ
ั ชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 Fajar ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตัวั เงิินให้้แก่่กรรมการของ Fajar
ที่่�ไม่่ได้้เป็็นกรรมการของบริิษัทั จำำ�นวน 5 ราย เป็็นจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 4,598,160,000 รููเปีีย (9,757,295.52 บาท)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล*
Mr. Tony Tjandra
นายวิชาญ จิตร์ภักดี*
นายแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์*
Mr. Winarko Sulistyo
Ms. Vilia Sulistyo
Mr. Chong Thian Lim
Mr. Sudarmanto Wiryodiatmo
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศกดา
ั *

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 (รูเปีย)
คณะกรรมการ
สรรหาและ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กำ�หนด
บริษัท
ตรวจสอบ
ค่าตอบแทน
รวม
1,148,160,000
1,148,160,000
1,200,000,000
1,200,000,000
960,000,000
960,000,000
600,000,000
600,000,000
690,000,000
690,000,000
-

หมายเหตุ: *กรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย

(2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
- ไม่่มีี -
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3) บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด (TCG)
(ก) คณะกรรมการบริษัท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทของ TCG ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 8 คน โดยมีีรายละเอีียดการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งการประชุมทั้งหมด
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี*

ประธานกรรมการ

8/8

7/7

2. Mr. Hirofumi Hori

กรรมการ

2/8

1/7

3. นายแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์*

กรรมการ

8/8

7/7

4. Mr. Yosuke Kawamoto

กรรมการ

2/8

0/4

5. Mr. Tamotsu Shiiya

กรรมการ

8/8

7/7

6. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์*

กรรมการ

3/3

7/7

7. นายสุชัย กอประเสริฐศรี*

กรรมการ

3/3

7/7

8. นายสุรชา อุดมศักดิ์*

กรรมการ

2/2

7/7

9. Mr. Toshinobu Sada

กรรมการ

-

1/3

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) Mr. Toshinobu Sada ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 9 เมษายน 2563 แทน Mr. Yosuke Kawamoto

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
- ไม่่มีี (2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
- ไม่่มีี -
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4) บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) (PPPC)
(ก) คณะกรรมการบริษัท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทของ PPPC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 7 คน โดยมีีรายละเอีียดการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งการประชุมทั้งหมด
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี*

ประธานกรรมการ

2/2

6/6

2. Mr. Noboru Morita

กรรมการ

4/6

0/2

3. นายแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์*

กรรมการ

6/6

6/6

4. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์*

กรรมการ

6/6

6/6

5. Mr. Yusuke Mano

กรรมการ

3/3

6/6

6. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์*

กรรมการ

2/2

6/6

7. นายสุรชา อุดมศักดิ์*

กรรมการ

1/1

6/6

8. Mr. Norio Ozawa

กรรมการ

-

2/4

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) Mr. Norio Ozawa ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แทน Mr. Noboru Morita

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
- ไม่่มีี (2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
- ไม่่มีี -
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5) บริษัททีซี เฟล็กซิเบิลแพคเกจจิ้ง จำ�กัด (TCFP)
(ก) คณะกรรมการบริษัท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 คณะกรรมการบริิษััทของ TCFP ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 8 คน โดยมีีรายละเอีียดการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งการประชุมทั้งหมด
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นายวิชาญ จิตร์ภักดี*

ประธานกรรมการ

5/5

4/4

2. นายกรัณย์ เตชะเสน*

กรรมการ

5/5

4/4

3. Mr. Hirofumi Hori

กรรมการ

2/5

1/4

4. Mr. Yosuke Kawamoto

กรรมการ

2/5

0/1

5. Mr. Kenzo Sano

กรรมการ

4/4

4/4

6. นายสุชัย กอประเสริฐศรี*

กรรมการ

2/2

4/4

7. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์*

กรรมการ

2/2

4/4

8. นายสุรชา อุดมศักดิ์*

กรรมการ

1/1

4/4

9. Mr. Toshinobu Sada

กรรมการ

-

1/3

หมายเหตุ: *กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
(1) Mr. Toshinobu Sada ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 9 เมษายน 2563 แทน Mr. Yosuke Kawamoto

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน
- ไม่่มีี (2) ค่่าตอบแทนอื่่�น
- ไม่่มีี -
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ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย
ค่าตอบแทนกรรมการ
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท
SKIC
Fajar
TCG
PPPC
TCFP

จำ�นวนคน
5
9
9
8
9

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(บาท)
ไม่มี
9,757,295.52
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่น
(บาท)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

การกำ�กับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในปีี 2563 ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 224 (8/2563) เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 มีีมติิเห็็นสมควรให้้ทบทวนและ
ปรัับปรุุงนโยบายการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการบริิษัทั ย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักและบริิษัทั ร่่วมที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักของบริิษัทั
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการปรัับปรุุงโครงสร้้างการจััดการภายในองค์์กร นโยบายดัังกล่่าวกำำ�หนดกรอบและกลไกในการกำำ�กัับดููแลนโยบาย
และการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�สำำ�คััญ ดัังนี้้�
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• การแต่่งตั้้�งหรืือเสนอชื่่อ� บุุคคลเป็็นกรรมการหรืือผู้้บ� ริิหาร
ในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

ลงทุุนขนาดใหญ่่ตามที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากบริิษััท ตลอดจน
การเข้้าร่่วมลงทุุนกัับผู้้�ประกอบการรายอื่่�น ๆ

เพื่่�อให้้บริิษัทั มั่่น� ใจว่่า บริิษัทั ย่่อยมีีการปฏิิบัติั ตา
ิ มแนวนโยบาย
ตลอดจนเป้้าหมาย วิิสััยทััศน์์ แผนธุุรกิิจระยะกลาง และ
แผนกลยุุทธ์์ในการเติิบโตของบริิษััทอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษัทั มีีนโยบายแต่่งตั้้ง� บุุคคลไปเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
ในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมอย่่างน้้อยตามสััดส่่วนการ
ถืือหุ้้�นของบริิษัทั ในบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วมดัังกล่่าว เว้้นแต่่
คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า โครงสร้้างของ
คณะกรรมการและโครงสร้้างการจััดการที่่�มีีบุุคคลไปเป็็น
กรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม ที่่�น้อ้ ยกว่่า
สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทในบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม
ดัังกล่่าว ไม่่กระทบต่่ออำำ�นาจของบริิษัทั ในการกำำ�หนดนโยบาย
และการดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งที่่�มีนัี ยั สำำ�คััญหรืือมีีผลต่่อฐานะทาง
การเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วมนั้้�น
หรืือมีีการถ่่วงดุุลอำำ�นาจอย่่างเหมาะสมในบริิษััทย่่อยหรืือ
บริิษัทั ร่่วมนั้้น� นอกจากนี้้� บุุคคลที่่จ� ะได้้รับั การแต่่งตั้้ง� หรืือเสนอชื่่อ�
เป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
ต้้องมีีคุุณสมบััติิตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด

• การกำำ�หนดระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสมและรััดกุุม
เพีียงพอในบริิษััทย่่อยที่่�เป็็นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก
และกลไกอื่่�นในการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยดัังกล่่าว

• การกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ของกรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เป็็นตััวแทนของบริิษััทใน
บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม ในการควบคุุมหรืือมีีส่่วนร่่วม
ในการกำำ�หนดนโยบายที่่�สำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมที่่�
ได้้รับั การแต่่งตั้้ง� หรืือเสนอชื่่อ� จากบริิษัทั มีีหน้้าที่่กำ� �ำ กัับดููแล
ให้้มั่่�นใจว่่า ก่่อนที่่�บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วมนั้้�นจะเข้้าทำำ�
รายการหรืือดำำ�เนิินการใด ๆ ซึ่่ง� มีีนัยั สำำ�คััญหรืือมีีผลต่่อฐานะ
ทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วม
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในคู่่�มืืออำำ�นาจดำำ�เนิินการ และข้้อบัังคัับ
ของบริิษัทั ย่่อยหรืือบริิษัทั ร่่วมนั้้�น ต้้องได้้รับั ความเห็็นชอบ/
อนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััท หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััท (แล้้วแต่่กรณีี) ก่่อนที่่�บริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม
จะจััดประชุุมคณะกรรมการ และ/หรืือจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ของตนเอง เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิก่่อนการทำำ�รายการหรืือ
ดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�น
• การเปิิดเผยข้้อมููลของบริิษััทย่่อย
บริิษัทั ย่่อยต้้องเปิิดเผยข้้อมููลเกี่่ย� วกัับฐานะทางการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงาน การทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันของบริิษัทั ย่่อย
ตลอดจนการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินและ/หรืือ
รายการที่่�มีนัี ยั สำำ�คััญให้้แก่่บริิษัทั ทราบโดยครบถ้้วน ถููกต้้อง
และภายในกำำ�หนดเวลาที่่� สมควรตามที่่� บริิ ษัั ท กำำ�หนด
รายงานแผนการประกอบธุุรกิิจ การขยายธุุรกิิจ โครงการ

ตััวอย่่างระบบการควบคุุมภายในและกลไกในการกำำ�กัับ
ดููแลบริิษัทั ย่่อยที่่�เป็็นบริิษัทั ที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่
• การใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััทย่่อย
บริิษััทห้้ามมิิให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ลููกจ้้าง
หรืือผู้้�ได้้รัับมอบหมายของบริิษััทย่่อย รวมถึึงคู่่�สมรส
และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคลดัังกล่่าวใช้้
ข้้อมููลภายในของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย ทั้้�งที่่�ได้้มาจาก
การกระทำำ�ตามหน้้าที่่�หรืือในทางอื่่�นทางใดที่่�มีีหรืือ
อาจจะมีีผลกระทบอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญต่่อราคาหลัักทรััพย์์
ของบริิษัทั เพื่่�อประโยชน์์ต่อ่ ตนเองหรืือผู้้�อื่่น� ไม่่ว่า่ ทางตรง
และ/หรืือทางอ้้อม และไม่่ว่่าจะได้้รัับผลตอบแทน
หรืือไม่่ก็็ตาม
• ระเบีียบอำำ�นาจอนุุมััติิและดำำ�เนิินการในการเข้้าทำำ�
ธุุรกรรมต่่าง ๆ
คณะกรรมการของบริิษัทั ย่่อยมีีอำำ�นาจอนุุมัติั เิ รื่่อ� งต่่าง ๆ
ของบริิษัทั ย่่อยตามขอบเขตหน้้าที่่ที่่� กำ� ำ�หนดโดยกฎหมาย
ข้้อบัังคัับของบริิษััทย่่อย และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ของบริิษััทย่่อย บริิษััทได้้กำำ�หนดให้้รายการหรืือการ
ดำำ�เนิินการของบริิษััทย่่อยในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�ต้้องได้้รัับ
อนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััท หรืือที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท (แล้้วแต่่กรณีี) ซึ่่�งรวมถึึงการอนุุมััติิ
งบประมาณประจำำ�ปีี การจ่่ายเงิินปัันผล การแต่่งตั้้�ง
ผู้้�สอบบััญชีี (กรณีีที่่ไ� ม่่อยู่่�ในสัังกััดสำำ�นัักงานสอบบััญชีีใน
เครืือข่่ายเดีียวกัันกับั ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั ) การเพิ่่�มทุุน/
ลดทุุนที่่เ� ป็็นผลให้้สัดส่
ั ว่ นการถืือหุ้้�นเปลี่่�ยนแปลง การแก้้ไข
ข้้อบัังคัับ การทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง การขายหรืือโอน
กิิจการของบริิษัทั ย่่อย การกู้้�/ให้้กู้้�/ค้ำำ��ประกััน/ให้้ความ
ช่่วยเหลืือทางการเงิิน การเลิิกกิิจการ รายการอื่่�นใด
ที่่�ไม่่ใช่่รายการธุุรกิิจปกติิ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�ให้้นำำ�หลัักเกณฑ์์
การคำำ�นวณรายการตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศของ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนและคณะกรรมการ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เรื่่�องการได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิิน และ/หรืือเรื่่�องการทำำ�รายการ
ที่่�เกี่่ย� วโยงกััน (แล้้วแต่่กรณีี) มาบัังคัับใช้้โดยอนุุโลม
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แนวทางการกำ�กับดูแลความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และผู้ถือหุ้นใหญ่
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการเข้้าทำำ�รายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกัันและนโยบายป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า บริิ ษัั ท มีี กา รกำำ� กัั บ ดูู แ ลความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์ของกรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�ถือื หุ้้�นใหญ่่ของบริิษัทั
และบริิษััทย่่อยที่่�สอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม ประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 21/2551 เรื่่�อง หลัักเกณฑ์์
ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลัักทรััพย์แ์ ห่่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01) เรื่่อ� ง การเปิิดเผย
ข้้อมููลและการปฏิิบััติิการของบริิษััทจดทะเบีียนในรายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน พ.ศ. 2546 ตลอดจนกฎหมาย ข้้อบัังคัับ ประกาศ
หรืือคำำ�สั่่ง� ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องอย่่างเคร่่งครััด โดยกรรมการ ผู้้�บริิหาร
หรืือบุุคคลที่่�มีคี วามเกี่่ย� วข้้องของบริิษัทั ย่่อย จะกระทำำ�ธุุรกรรมกัับ
บริิษัทั ย่่อยได้้ต่อ่ เมื่่อ� ธุุรกรรมดัังกล่่าวได้้รับั อนุุมัติั จาก
ิ คณะกรรมการ
ของบริิษััทย่่อย และ/หรืือคณะกรรมการของบริิษััท และ/หรืือ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นของบริิษัทั ย่่อย และ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นของ
บริิษััท (แล้้วแต่่กรณีี) ตามแต่่ขนาดรายการที่่�คำำ�นวณได้้ (โดยนำำ�
หลัักเกณฑ์์การคำำ�นวณรายการตามที่่�กำำ�หนดไว้้ในประกาศของ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทยเกี่่� ย วกัั บ เรื่่� อ งรายการที่่�
เกี่่�ยวโยงกััน และ/หรืือประกาศที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิมที่่�ใช้้บัังคัับอยู่่�
ในขณะนั้้�น มาบัังคัับใช้้โดยอนุุโลม)
ทั้้�งนี้้� เว้้นแต่่เป็็นการทำำ�ธุุรกรรมที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าใน
ลัักษณะเดีียวกัับที่่�วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไปใน
สถานการณ์์เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้าที่่�ปราศจาก
อิิทธิิพลในการที่่�ตนมีีสถานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคล
ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องแล้้วแต่่กรณีี และเป็็นข้้อตกลงทางการค้้า
ที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษััท หรืือเป็็นไปตาม
หลัักการที่่�คณะกรรมการของบริิษััทอนุุมััติิไว้้แล้้ว
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิอื่่�น ๆ ที่่�สำ�ำ คััญ อาทิิ
1. กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั ย่่อยต้้องหลีีกเลี่่�ยงการทำำ�
รายการที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งกัับผลประโยชน์์ของ
บริิษัทั ย่่อยอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ ในกรณีีที่่มี� กา
ี รทำำ�รายการดัังกล่่าว
ต้้องแจ้้งข้้อมููลให้้คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยทราบ และ
คณะกรรมการของบริิษััทย่่อยมีีหน้้าที่่�แจ้้งเรื่่�องดัังกล่่าว
ให้้คณะกรรมการของบริิษัทั เพื่่อ� ประกอบการพิิจารณาอนุุมัติั ิ
2. กรรมการของบริิษััทย่่อยต้้องไม่่มีีส่่วนร่่วมอนุุมััติิในเรื่่�องที่่�
ตนเองมีีส่่วนได้้เสีียหรืือมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม

3. การกระทำำ�ดัังต่่อไปนี้้�ซึ่่�งเป็็นผลให้้กรรมการหรืือบุุคคลที่่�มีี
ความเกี่่ย� วข้้องของบริิษัทั ย่่อยได้้รับั ประโยชน์์ทางการเงิินอื่่น�
นอกเหนืือจากที่่�พึึงได้้ตามปกติิ หรืือเป็็นเหตุุให้้บริิษััทหรืือ
บริิษัทั ย่่อยได้้รับั ความเสีียหาย ให้้สันั นิิษฐานว่่าเป็็นการกระทำำ�
ที่่�ขัดั แย้้งกัับผลประโยชน์์ของบริิษัทั ย่่อยอย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ
(ก)	การทำำ�ธุุรกรรมระหว่่างบริิษััทย่่อยกัับกรรมการหรืือ
บุุคคลที่่�มีคี วามเกี่่ย� วข้้องโดยมิิได้้เป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
ของการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
(ข)	การใช้้ข้อ้ มููลของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อยที่่�ล่ว่ งรู้้�มา เว้้นแต่่
เป็็นข้้อมููลที่่�เปิิดเผยต่่อสาธารณชนแล้้ว
(ค)	การใช้้ทรััพย์์สิิน หรืือโอกาสทางธุุรกิิจของบริิษััทหรืือ
บริิษััทย่่อยที่่�ฝ่่าฝืืนหลัักเกณฑ์์ หรืือหลัักปฏิิบััติิทั่่�วไป
ตามที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด

การกำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุม
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดคุุณสมบััติิของบุุคคลที่่�จะได้้รัับ
การแต่่งตั้้ง� หรืือเสนอชื่่อ� เป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษัทั ย่่อย
และบริิษัทั ร่่วมไว้้ในนโยบายการกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการ
บริิษัทั ย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักและบริิษัทั ร่่วมที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก
เพื่่�อให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการพิิจารณาแต่่งตั้้ง�
และโยกย้้ายบุุคคลที่่�จะเป็็นตััวแทนของบริิษััท ไปเป็็นกรรมการ
หรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม ดัังนี้้�
(ก)	มีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนและไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามที่่�
กฎหมายหรืือข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้องกำำ�หนดไว้้
(ข)	มีีความรู้้� ความสามารถ และประสบการณ์์ที่่�เป็็น
ประโยชน์์ ต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ เหมาะสมต่่ อ การ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ
(ค)	มีีภาวะผู้้�นำำ�สามารถให้้มุุมมองความคิิดที่่�กว้้างขวาง
และจำำ�เป็็นในการขัับเคลื่่�อนและบรรลุุวััตถุุประสงค์์
ของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมนั้้�น
(ง)	มีีการตััดสินิ ใจที่่�สมเหตุุสมผลตามแนวทางบรรษััทภิิบาล
และจรรยาบรรณของบริิษััท

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม (Shareholders’ Agreement) ทีม่ นี ยั สำ�คัญต่อการดำ�เนินงานของ
กลุม่ บริษทั และเป็นข้อตกลงทีม่ ผี ลอย่างมีสาระสำ�คัญต่อการบริหารงาน มีดงั นี้
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar)
บันทึกข้อตกลง (Deed of Undertaking) Fajar
คู่สัญญา
บริษัทกับ PT Intercipta Sempana (PTICS)
สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 55.24
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
PTICS ถือหุ้นร้อยละ 44.48
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
และคณะกรรมาธิการ
(1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่เกิน 6 คน โดยบริษัทมีสิทธิ
เสนอชื่อกรรมการได้ 3 คน PTICS มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการได้ 2 คน และเป็น
กรรมการอิสระ 1 คน
(2) องค์ประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ข้าประชุมมากกว่ากงึ่ หนึง่
โดยต้องประกอบด้วยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย PTICS อย่างน้อย 1 คน
(3)	ประธานกรรมการต้องมาจากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดยบริษัท
(4) เรื่องหรือการดำ�เนินการใด ๆ ต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมาธิการ (Board of Commissioners)
(1) คณะกรรมาธิการประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนไม่เกิน 8 คน โดยบริษัทมีสิทธิ
เสนอชื่อกรรมการได้ 3 คน PTICS มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการได้ 2 คน และเป็น
กรรมการอิสระ 3 คน
(2) องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการประกอบด้วยกรรมการที่เข้าประชุมมากกว่า
กึ่งหนึ่ง โดยต้องประกอบด้วยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย PTICS อย่างน้อย 1 คน
(3)	ประธานกรรมาธิการต้องมาจากกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดยบริษัท
(4)	นอกเหนือไปจากข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการบริหารทีส่ �ำ คัญ เรือ่ งหรือการดำ�เนินการใด ๆ
ต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการ
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำ�คัญ เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการ
และต้องมีกรรมการที่แต่งตั้งโดย PTICS ลงมติอนุมตั ิด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น
-	การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารจัดตั้งบริษัท
-	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
-	การเข้าซื้อกิจการอื่น
-	การควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัทใด ๆ
-	การก่อหนี้สนิ หรือการระดมทุนเกินกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-	การเข้าทำ�การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการเลิกสัญญาที่สำ�คัญ
ของกลุ่มบริษัทใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น
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การจ่ายเงินปันผล

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

หากค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกี่ยวข้อง
ของ Fajar มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Fajar จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิ
หากค่าใช้จา่ ยในด้านการลงทุนทีเ่ กิดขึ้นจริงสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องของ
Fajar มูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่นอ้ ยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Fajar
จ่ายเงินปันผลระหว่างร้อยละ 30 ถึง 50 ของกำ�ไรสุทธิ หากค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุน
ที่เกิดขึ้นจริงสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้องของ Fajar มีมูลค่ามากกว่า 100
ล้านดอลลาร์สหรัฐ Fajar จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิ

บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด (TCG)
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น TCG
คู่สัญญา
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทและ Rengo Co., Ltd. (RENGO)
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 70.00
RENGO ถือหุน้ ร้อยละ 30.00
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 10 คน โดยบริษัทมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการ
ได้ 7 คน และ RENGO มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการได้ 3 คน
(2)	ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดกา
ั รของ TCG จะได้รบั การแต่งตัง้ จากกรรมการ
ที่ถูกเสนอชื่อโดยบริษัท
(3) องค์ประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 6 คน โดยต้องมีกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดย RENGO 1 คนเข้าร่วมประชุม
(4)	นอกเหนือจากข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำ�คัญ การอนุมัติเรื่องต่าง ๆ จะ
ต้องได้รับมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำ�คัญ เรือ่ งดังต่อไปนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั โิ ดยมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการทีม่ าประชุม
และต้องมีกรรมการที่ถูกเสนอชื่อโดย RENGO ลงมติอนุมัติด้วยอย่างน้อย 1 คน เช่น
(1)	การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญในลักษณะของธุรกิจของ TCG รวมถึงแต่ไม่จำ�กัด
เพียง (ก) การสร้าง การย้าย การเลิกกิจการหรือการขายกิจการของบริษัทย่อย
และ (ข) การควบรวมกิจการ การได้มาหรือการควบบริษทั รูปแบบอื่นใดกับบริษทั อื่น
(2)	การลงทุนในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือการกระทำ�การใดแทน TCG ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นหรือหุน้ ส่วนในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น เช่น กิจการร่วมค้า
(3)	การให้กยู้ มื เงินหรือการให้ประกันเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั อื่น หรือนิตบิ คุ คล ยกเว้น
บริษัทหรือบริษัทย่อยของ TCG
(4)	การออกหุน้ ใหม่หรือการลดทุนของ TCG
(5)	การจ่ายเงินปันผลใด ๆ ของ TCG
(6)	การเข้าทำ�สัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีสาระสำ�คัญต่อ TCG
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(1) องค์ประชุมของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุนป
้ ระกอบด้วยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือ
โดยการมอบฉันทะ และมีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำ�นวนหุน้ ที่จ�ำ หน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ TCG
(2) เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับการตัดสินในที่ประชุมสามัญหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เท่านั้นโดยมติพิเศษ ได้แก่
(2.1) แก้ไข ยกเลิก หรือรับรองหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของ TCG
(2.2)	การเพิ่มทุนและการออกหุ้นใหม่
(2.3)	การลดทุน
(2.4)	การออกหุ้นกู้
(2.5)	การควบรวมและควบบริษัท
(2.6)	การชำ�ระบัญชีของ TCG
(3) เรือ่ งต่อไปนี้จะต้องได้รบั การตัดสินในที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยมติเสียงข้างมาก
โดยมีคะแนนเสียงมากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเสียง ซึ่งได้แก่
(3.1)	การแต่งตั้งหรือการปลดกรรมการและผู้สอบบัญชี
(3.2) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้สอบบัญชี
(3.3)	การจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรหรือการจ่ายหุนป
้ ันผล
(3.4)	การเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือส่วนที่สำ�คัญทั้งหมดของธุรกิจของบุคคลอื่น
หรือนิติบุคคลอื่น
(3.5)	การโอนธุรกิจหลักของ TCG และการโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน
ที่สำ�คัญของ TCG
คู่สัญญาต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของประเทศไทย และต้องดำ�เนินการให้ TCG ประกาศผลกำ�ไรทั้งหมด
หลังหักภาษีเป็นเงินปนผ
ั ลในแต่ละปี เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม
หากบริษัทในเครือของ TCG มีการขาดทุน เงินปันผลที่จะประกาศจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) (PPPC)
สัญญาร่วมทุน PPPC
คู่สัญญา
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและ Nippon Paper Industry Co., Ltd. (NPI)
บริิษััทถืือหุ้้�นร้้อยละ 69.58
NPI ถืือหุ้้�นร้้อยละ 30.00
(1) คณะกรรมการของ PPPC ประกอบด้้วยกรรมการจำำ�นวน 7 คน โดยบริิษััทมีีสิิทธิิ
แต่่งตั้้�งกรรมการได้้ 5 คน และ NPI มีีสิิทธิิแต่่งตั้้�งกรรมการได้้ 2 คน
(2) องค์์ประชุุมของคณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวน
กรรมการ
(3) ประธานกรรมการจะได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากกรรมการที่่�แต่่งตั้้�งโดยบริิษััท ซึ่่�งจะ
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและในที่่�ประชุุมคณะกรรมการ และ
รองประธานกรรมการอาจแต่่งตั้้�งจากกรรมการที่่�แต่่งตั้้�งโดย NPI
(4) กรรมการผู้้�จััดการของ PPPC จะต้้องได้้รัับการแต่่งตั้้�งมาจากหนึ่่�งในกรรมการ
ที่่�แต่่งตั้้�งโดยบริิษััท
(5) การอนุุมััติเิ รื่่�องต่่าง ๆ จะต้้องได้้รัับมติิเสีียงข้้างมากของคณะกรรมการ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการบริหารที่ส�ำ คัญ เรื่่อ� งดัังต่่อไปนี้้�จะต้้องได้้รับั การอนุุมัติั โิ ดยมติิเสีียงข้้างมากของคณะกรรมการ และต้้อง
มีีกรรมการที่่�แต่่งตั้้�งโดย NPI ลงมติิอนุุมััติิด้้วยอย่่างน้้อย 1 คน เช่่น
(1) การอนุุมััติิแผนธุุรกิิจที่่�มีีระยะเวลาเกิินกว่่า 12 เดืือน
(2) การเสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�ออนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผล และการประกาศ
จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
(3) การนำำ� PPPC เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
(4) การทำำ�ธุุรกรรมที่่�มีีมููลค่่ามากกว่่า 30 ล้้านบาท ระหว่่าง PPPC กัับผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือ
กรรมการ
(5) การได้้มาซึ่่�งการถืือหุ้้�นในบริิษัทั อื่่น� หรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสััดส่ว่ นการถืือหุ้้�นในบริิษัทั ย่่อย
(6) การเข้้าค้ำำ��ประกัันในสิิทธิิเรีียกร้้องที่่�มููลค่่ามากกว่่า 50 ล้้านบาท เป็็นต้้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
(1) ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องประกอบด้้วยผู้้�ถืือหุ้้�นเข้้าร่่วมประชุุมอย่่างน้้อย 25 คน หรืือ
ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด และต้้องมีีจำำ�นวนหุ้้�นรวมกััน
เป็็นสัดส่
ั ว่ นไม่่น้อ้ ยกว่่าร้อ้ ยละ 50.0 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกแล้้วทั้้�งหมดของ PPPC
(2) การอนุุมััติิในเรื่่�องต่่าง ๆ จะต้้องได้้รัับมติิเห็็นชอบในสััดส่่วนมากกว่่าร้้อยละ 50
ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
(3) เรื่่� อ งดัั ง ต่่ อ ไปนี้้� ต้้ อ งได้้ รัั บ ความเห็็ น ชอบจากที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�ถืื อ หุ้้�นในสัั ดส่่ ว นที่่�
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 75 ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีี
สิิทธิิออกเสีียง ได้้แก่่
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
- การเพิ่มทุนและลดทุน
- การควบบริษัท
- การจ่ายปันผลเป็นหุ้น
- การได้มาซึ่งกิจการของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
- การโอนกิจการของ PPPC หรือการโอนทรัพย์สินที่สำ�คัญของ PPPC
(4) เรื่่อ� งดัังต่่อไปนี้้�ต้อ้ งได้้รับั ความเห็็นชอบจากที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นในสััดส่ว่ นที่่�ไม่่น้อ้ ยกว่่า
ร้้อยละ 71 ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
ได้้แก่่
- ค่าตอบแทนกรรมการ
- การแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- การลงทุนในบริษัทหรือองค์กรธุรกิจอื่น
การจ่ายเงินปันผล
การจ่่ายเงิินปันผ
ั ลจะต้้องเป็็นไปตามมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นหรืือที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
แล้้วแต่่กรณีี อย่่างไรก็็ตาม PPPC จะจ่่ายเงิินปัันผลในจำำ�นวนร้้อยละของกำำ�ไรสุุทธิิ
ตามที่่�ตกลงกััน ทั้้�งนี้้� ขึ้้�นอยู่่�กัับผลประกอบการของ PPPC และบริิษััทย่่อย รวมทั้้�ง
การกัันเงิินสำำ�รองตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
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บริษัททีซี เฟล็กซิเบิลแพคเกจจิ้ง จำ�กัด (TCFP)
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น TCFP
คู่สัญญา
สัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

TCG และ RENGO
TCG ถืือหุ้้�นร้้อยละ 75.0
RENGO ถืือหุ้้�นร้้อยละ 20.0
HOWA ถืือหุ้้�นร้้อยละ 5.0
อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการ 8 คน โดย TCG มีีสิิทธิิแต่่งตั้้�งกรรมการได้้
5 คน และ RENGO มีีสิิทธิิแต่่งตั้้�งกรรมการได้้ 3 คน
(2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการจะได้้รัับการแต่่งตั้้�งจากกรรมการที่่�ถููก
เสนอชื่่�อโดย TCG
(3) องค์์ประชุุมของคณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการอย่่างน้้อย 5 คน โดยต้้องมีี
กรรมการที่่�แต่่งตั้้�งโดย RENGO 1 คนเข้้าร่่วมประชุุม
(4) นอกเหนืือจากข้้อกำำ�หนดเกี่่ย� วกัับการบริิหารที่่�สำำ�คััญ การอนุุมัติั เิ รื่่อ� งต่่าง ๆ จะต้้อง
ได้้รับั มติิเสีียงข้้างมากของคณะกรรมการ
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการบริหารที่สำ�คัญ เรื่่�องที่่�สำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิโดยมติิเสีียงข้้างมากของคณะกรรมการ
ที่่�เข้้าร่ว่ มประชุุมด้้วยตนเอง และต้้องมีีกรรมการที่่�แต่่งตั้้ง� โดย RENGO ลงมติิอนุุมัติั ด้ิ ว้ ย
อย่่างน้้อย 1 คน เช่่น
(1) การเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีนัี ยั สำำ�คััญของลัักษณะการประกอบธุุรกิิจของ TCFP ซึ่่ง� รวมถึึง
แต่่ไม่่จำำ�กััดเพีียง (ก) การสร้้าง การย้้าย การเลิิกกิิจการหรืือการขายกิิจการของ
บริิษััทย่่อย (ข) การควบรวมกิิจการ การได้้มาหรืือการควบบริิษััทรููปแบบอื่่�นใด
กัับบริิษัทั อื่่น� และ (ค) การเริ่่ม� ต้้นธุุรกิิจใด ๆ นอกเหนืือจากธุุรกิิจปัจจุ
ั บัุ นั ของ TCFP
(2) การลงทุุนของ TCFP ในบริิษััทหรืือนิิติิบุุคคลอื่่�นใดในฐานะผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือหุ้้�นส่่วน
ในบริิษััทหรืือนิิติิบุุคคลอื่่�น เช่่น กิิจการร่่วมค้้า
(3) การให้้กู้้�ยืืมเงิินหรืือการให้้ประกัันเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทอื่่�น หรืือนิิติิบุุคคล
หรืือบุุคคลใด ๆ
(4) การออกหุ้้�นใหม่่ หรืือการลดทุุนของ TCFP
(5) การจ่่ายเงิินปัันผลใด ๆ ของ TCFP
(6) การเข้้าทำ�ำ สััญญาหรืือข้้อตกลงใด ๆ ที่่�มีีสาระสำำ�คััญต่่อ TCFP
(7) การได้้มาซึ่่�งกิิจการทั้้�งหมดหรืือส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญทั้้�งหมดของบุุคคลอื่่�น
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

(1) องค์์ประชุุมของการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นต้้องประกอบด้้วยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุม
ด้้วยตนเองหรืือโดยการมอบฉัันทะมากกว่่าร้อ้ ยละ 50 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่าย
แล้้วทั้้�งหมดของ TCFP และ RENGO ต้้องเข้้าประชุุมด้้วยจึึงจะครบองค์์ประชุุม
(2) การลงมติิจะถืือว่่าเป็็นการลงมติิพิเิ ศษหากผ่่านการลงมติิด้ว้ ยคะแนนเสีียงมากกว่่า
3 ใน 4 ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง
(3) เรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�จะต้้องได้้รัับการตััดสิินในที่่�ประชุุมสามััญหรืือประชุุมวิิสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นโดยมติิพิิเศษ ได้้แก่่
(3.1) แก้้ไข ยกเลิิก หรืือรัับรองหนัังสืือบริิคณห์์สนธิิและข้้อบัังคัับของ TCFP
(3.2)	การเพิ่่�มทุุนและการออกหุ้้�นใหม่่
(3.3)	การลดทุุน
(3.4)	การออกหุ้้�นกู้้�
(3.5)	การควบรวมและควบบริิษััท
(3.6)	การชำำ�ระบััญชีีของ TCFP
(3.7)	การเลืือกตั้้�งหรืือปลดออกของกรรมการและผู้้�สอบบััญชีี
(3.8)	ค่่าตอบแทนของกรรมการและผู้้�สอบบััญชีี
(3.9)	การจ่่ายเงิินปัันผลจากกำำ�ไรหรืือการจ่่ายหุ้้�นปัันผล และ
(3.10)	การโอนธุุรกิิจหลัักของ TCFP และการโอนหรืือการก่่อภาระผููกพันั ใด ๆ
ในส่่วนที่่�สำ�ำ คััญของทรััพย์์สิินหรืือทรััพย์์สิินทั้้�งหมดของ TCFP
คู่่�สััญญาต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดภายใต้้ประมวลกฎหมายแพ่่งและพาณิิชย์์
ของประเทศไทย โดยต้้องสำำ�รองรายได้้บางส่่วนสำำ�หรัับการขยายตััว และ/หรืือการลงทุุน
ของ TCFP โดยเป็็นไปตามที่่�ถููกกำำ�หนดไว้้ในนโยบายของ TCFP และต้้องดำำ�เนิินการ
ให้้ TCFP จ่่ายเงิินปัันผลร้้อยละ 50 ของกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีี

การติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและแนวปฏิ บั ติ
ในการกำ�กับดูแลกิจการ
บริิษััทได้้มีีการติิดตามเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามคู่่�มืือบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง อย่่างเคร่่งครััด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในเรื่่�อง
ที่่�เกี่่�ยวกัับการเปิิดเผยข้้อมููล การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ การลงทุุนและการกำำ�กัับดููแลบริิษััท
ย่่อยและบริิษััทร่่วม และการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งผลการติิดตามพบว่่า บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการสอดคล้้องตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้มีีการประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด และ
ประธานกรรมการ โดยมีีการประเมิินการปฏิิบััติงิ านของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อยแบบทั้้�งคณะ (as a whole)
และแบบประเมิินตนเอง (self-assessment) โดยแบ่่งหััวข้้อการประเมิินเป็็น 5 หััวข้้อหลััก ได้้แก่่ 1) โครงสร้้างและคุุณสมบััติขิ อง
คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุุดย่่อย 2) บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ 3) การปฏิิบััติิหน้้าที่่�และการประชุุม 4) การพััฒนา
กรรมการและผู้้�บริิหาร และ 5) การปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานสนัับสนุุนหลััก โดยมีีคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาเป็็นผู้้�พิจา
ิ รณา
เสนอให้้คณะกรรมการบริิษัทั อนุุมัติั แิ บบฟอร์์มประเมิินผล วิิธีกา
ี รประเมิินผลและการคำำ�นวณผลเป็็นร้อ้ ยละ และเกณฑ์์การประเมิินผล
ที่่�ควรนำำ�ไปพััฒนาปรัับปรุุง โดยกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินผลอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง โดยมีีเลขานุุการคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและ
สรรหาเป็็นผู้้�รวบรวมสรุุปและเสนอผลการประเมิินให้้คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาพิิจารณาเพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการ
บริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่อ่ ย เพื่่�อพิิจารณาผลการประเมิินและแนวทางการพััฒนาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานต่่อไป
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ผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย สรุุปได้้ดัังนี้้�
ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ
(ร้อยละ)

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
(ร้อยละ)

1. คณะกรรมการบริษัท

95.26

91.50

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

99.78

96.13

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

97.33

96.67

4. คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

92.38

NA*

คณะกรรมการ/
คณะกรรมการชุดย่อย

หมายเหตุ: *ยังไม่เริ่มประเมินในปี 2563

ทั้้�งนี้้� ผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการชุุดย่่อยในเรื่่�องที่่�มีีคะแนนน้้อยกว่่าร้้อยละ 90
จะนำำ�ไปพิิจารณาแนวทางและแผนการปรัับปรุุงเพื่่�อพััฒนาต่่อไป
นอกจากนี้้� บริิษััทได้้ติิดตามเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิตามการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีอีีก 4 ประเด็็นดัังนี้้�
(1) การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
นอกจากการจััดโครงสร้้างการถืือหุ้้�นที่่�ชัดั เจน ไม่่มีกา
ี รถืือหุ้้�น
ไขว้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และไม่่มีีโครงสร้้างการถืือหุ้้�นแบบ
พีีระมิิดในกลุ่่�มของบริิษัทั เพื่่�อไม่่ทำำ�ให้้เกิิดความขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ให้้แก่่ฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�ง และเปิิดเผยโครงสร้้าง
การถืือหุ้้�นของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยในรายงานประจำำ�ปีีแล้้ว
บริิษัทั ได้้ตรวจติิดตามการปฏิิบััติตา
ิ มนโยบายป้้องกัันความ
ขัั ดแย้้ งทางผลประโยชน์์ เพื่่� อให้้ มั่่� นใจว่่ ามีีการปฏิิ บััติิ
และดำำ�เนิินการสอดคล้้องตามนโยบายดัังกล่่าวและเป็็นไปเพื่่�อ
ผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััท ซึ่่�งผลการติิดตามในปีี 2563
ไม่่พบรายการที่่�เข้้าข่่ายความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
(2) การใช้้ข้้อมููลภายในเพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์
การใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััท
บริิษััทมีีการดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายในซึ่่�งหมายถึึงข้้อมููล
ที่่�ยัังไม่่ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณะ ซึ่่�งสาระสำำ�คััญมีีผลต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงราคาหรืือมููลค่่าของหลัักทรััพย์์ โดยคณะ
กรรมการบริิษัทั ได้้กำำ�หนดนโยบายการจััดการข้้อมููลภายใน
และการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคน ถืือปฏิิบััติิและสื่่�อสารอย่่างถููกต้้อง
การใช้้ข้้อมููลภายในร่่วมกัันต้้องอยู่่�ในกรอบของหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบตามที่่�ได้้รัับมอบหมายเท่่านั้้�น การเปิิดเผย
ข้้อมููลภายในต่่อสาธารณะรวมถึึงการสื่่�อสารข้้อมููลใด ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลภายในต้้องได้้รัับความเห็็นชอบจาก

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร หรืือประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายการเงิิ น หรืื อ ผู้้�ที่่� ไ ด้้ รัั บ มอบหมายเท่่ านั้้� น ซึ่่� ง
ผลการติิดตามในปีี 2563 ไม่่พบว่่ามีีกรณีีที่่�ปฏิิบััติิขััด
หรืือแย้้งกัับนโยบายดัังกล่่าว
มาตรการห้้ามซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้กำ�ำ หนดมาตรการห้้ามซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์
(Blackout Period) โดยกำำ�หนดว่่า กรรมการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึง
ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�
เป็็นระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายหรืือเทีียบเท่่าของบริิษัทั พนัักงานใน
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลภายใน รวมทั้้�งคู่่�สมรส หรืือ
ผู้้�ที่่�อยู่่�กิินฉัันสามีีภรรยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
ของบุุคคลดัังกล่่าวที่่�ได้้รับั ทราบข้้อมููลภายใน ต้้องไม่่ซื้้อ� ขาย
หลัักทรััพย์ข์ องบริิษัทั หรืือบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่�นที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
กัับข้้อมููลภายใน ในช่่วงเวลา 1 เดืือนก่่อนมีีการเปิิดเผย
งบการเงิินรายไตรมาสและงบการเงิินประจำำ�ปีี และภายใน
24 ชั่่�วโมงหลัังการเปิิดเผยงบการเงิินดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� ในกรณีีที่่ก� รรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานในหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลภายใน รวมทั้้�งคู่่�สมรส หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิิน
ฉัันสามีีภรรยา และบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะของบุุคคลดัังกล่่าว
ทราบข้้อมููลภายในของบริิษััทหรืือบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููลภายใน ต้้องไม่่ทำำ�การซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์
ของบริิษััทดัังกล่่าวจนกว่่าจะพ้้นระยะเวลา 24 ชั่่�วโมง
นัับแต่่ได้้มีกา
ี รเปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นสู่่�สาธารณะทั้้�งหมดแล้้ว
ทั้้�งนี้้� สำำ�นัักงานเลขานุุการบริิษััทจะแจ้้งกำำ�หนดช่่วงเวลา
ห้้ามซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ตามมาตรการ Blackout Period
ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร และผู้้�บริิหารหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
ข้้อมููลภายในให้้ทราบล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้มั่่น� ใจว่่าจะไม่่มีกา
ี รนำำ�
ข้้อมููลภายในไปใช้้เพื่่�อประโยชน์์ส่ว่ นตน ซึ่่ง� ในปีี 2563 ไม่่พบว่่า
กรรมการและผู้้�บริิหารมีีการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััท
ในช่่วงที่่�บริิษััทกำำ�หนดให้้งดการซื้้�อขาย
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

การรายงานการถืือและการเปลี่่ย� นแปลงการถืือหลัักทรััพย์์
และสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
ภายใต้้นโยบายการจััดการข้้อมููลภายในและการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศ บริิษัทั จะให้้ความรู้้�แก่่คณะกรรมการบริิษัทั และ
ผู้้�บริิหาร รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารในสายงานบััญชีี
หรืือการเงิินที่่เ� ป็็นระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายหรืือเทีียบเท่่าของบริิษัทั
เกี่่ย� วกัับหน้้าที่่ใ� นการจััดทำำ� เปิิดเผย และนำำ�ส่่งรายงานการถืือ
และการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์และสััญญาซื้้�อขาย
ล่่วงหน้้าของตน คู่่�สมรสหรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา
และบุุตรที่่�ยังั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.)
ตามบทบััญญััติแิ ห่่ง พ.ร.บ. หลัักทรััพย์ฯ์ ประกาศคณะกรรมการ
กำำ� กัั บ หลัั ก ทรัั พย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ และประกาศ
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมถึึงบทกำำ�หนดโทษ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องตามกฎหมาย โดยขอให้้นำำ�ส่่งรายงานการถืือ
และการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหลัักทรััพย์์และสััญญาซื้้�อขาย
ล่่วงหน้้าดังั กล่่าวมายัังเลขานุุการบริิษัทั ก่่อนนำำ�ส่่งสำำ�นัักงาน
ก.ล.ต. และเลขานุุการบริิษััทจะรวบรวมและรายงานให้้
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทรัับทราบการเปลี่่�ยนแปลง
การถืือหลัักทรััพย์์ โดยกำำ�หนดให้้เป็็นวาระหนึ่่�งของการประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท
(3) การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน

• เผยแพร่่และสื่่อ� สารทำำ�ความเข้้าใจในคู่่�มืือจรรยาบรรณ
เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันให้้
พนัักงานทุุกคนรัับทราบผ่่านช่อ่ งทางต่่าง ๆ อาทิิ เว็็บไชต์์
ของบริิษััท
• จััดอบรมในเรื่่�องการปฏิิบััติิตนตามจรรยาบรรณและ
นโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ในหลัักสูตู รต่่าง ๆ เช่่น ปฐมนิิเทศ
พนัักงานใหม่่ Business Concept Development
เป็็นต้้น เพื่่�อตอกย้ำำ��ความเป็็นวััฒนธรรมองค์์กรของ
เอสซีีจีีพีี
• ปลููกฝังั ให้้พนักั งานทุุกคนตระหนัักถึงึ การกระทำำ�ที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดความเสี่่ย� งการคอร์์รัปชั
ั นั โดยมีีการวิิเคราะห์์
ข้้อบ่่งชี้้� ประเมิินความเสี่่�ยงการเกิิดคอร์์รััปชัันอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ สร้้างระบบงานเชิิงป้้องกััน กำำ�หนดวิิธีีการ
ลดความเสี่่�ยงและการควบคุุม (Risk Mitigation and
Control) ผู้้�รับั ผิิดชอบ มาตรการติิดตาม การสอบทาน
และประเมิินผลการบริิหารความเสี่่ย� งสำำ�หรัับให้้พนักั งาน
ใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันการเกิิดคอร์์รััปชััน
โดยมีีสำำ�นัักงานตรวจสอบประเมิิน ติิดตามการกำำ�กัับ
ดููแลที่่�ดีี การปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ และนโยบาย
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันเมื่่�อมีีการเข้้าตรวจสอบ
• จััดให้้มีกา
ี รทดสอบความรู้้� ความเข้้าใจในเรื่่อ� งจรรยาบรรณ
เอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
“Ethics e-Testing” โดยพนัักงานคนไทยทุุกคนผ่่าน
การทดสอบ ซึ่่�งดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6

ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั ครั้้ง� ที่่� 211 (7/2562) วัันที่่�
5 สิิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิอนุุมััติินโยบาย
ต่่อต้้านคอร์์รััปชััน เพื่่�อกำำ�หนดคำำ�นิิยาม ความรัับผิิดชอบ
แนวปฏิิบััติิ และข้้อกำำ�หนดในการดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสม
เพื่่�อป้้องกัันคอร์์รััปชัันกัับทุุกกิิจกรรมของบริิษััท โดยมีี
คณะกรรมการตรวจสอบกำำ�กัับดููแลระบบการควบคุุมภายใน และ
คณะจััดการรัับผิิดชอบในการสื่่อ� สารและสร้้างความตระหนัักรู้้�
ให้้กัับพนัักงาน ทั้้�งนี้้�บริิษััทได้้เปิิดเผยรายละเอีียดของ
นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันได้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท (www.
scgpackaging.com) ภายใต้้หัวั ข้้อการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

• เผยแพร่่แนวคิิดเรื่่อ� งการต่่อต้้านคอร์์รััปชันั ไปสู่่�คู่่�ธุุรกิิจ
(Suppliers) ร่่วมกัันนำำ�หลัักการและแนวคิิดการปฏิิบัติั ตัิ วั
เป็็นพลเมืืองดีีควบคู่่�ไปกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อ
ชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษััทได้้ประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วมโครงการแนวร่่วม
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (Thai Private
Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างเตรีียม
ความพร้้อมในการยื่่น� ขอรัับรองเพื่่�อเป็็น Certified Company
ต่่อไป

ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 ไม่่พบการปฏิิบััติิที่่�ผิิดนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน

ในปีีที่่ผ่� าน
่ มาบริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อต่่อต้้านทุจริ
ุ ติ คอร์์รัปชั
ั นั
ดัังต่่อไปนี้้�
• ฝ่่ายจััดการสร้้างความตระหนัักรู้้� สื่่�อสารการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่โ� ดยสุุจริติ และเป็็น Role Model ให้้กับั พนัักงาน
ทุุกคน

• จัั ด ให้้ มีี ร ะบบรัั บ ข้้ อ ร้้ อ งเรีี ย นและแจ้้ ง เบาะแส
(Whistleblowing) เพื่่�อเป็็นช่่องทางในการรายงาน
กรณีีมีีการพบเห็็นการฝ่่าฝืืนกฎหมาย กฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับบริิษััท และจรรยาบรรณ

(4) การแจ้้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริิษัทั กำำ�หนดกลไกในการรัับเรื่่อ� งร้้องเรีียนและการดำำ�เนิินการ
กรณีี มีี กา รชี้้� เ บาะแสเกี่่� ย วกัั บ การกระทำำ� ผิิ ดก ฎหมาย
กฎระเบีียบและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หรืือ
พฤติิกรรมที่่�อาจส่่อถึึงการทุุจริิตคอร์์รััปชัันของบุุคลากร
ของบริิษััท ซึ่่�งรวมถึึงมาตรการคุ้้�มครองที่่�เหมาะสมแก่่
ผู้้�แจ้้งเบาะแส ตามนโยบายการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต
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และการกระทำำ�ผิิด (Whistleblowing Policy) เพื่่อ� เป็็นแนวทาง
ปฏิิบััติิที่่�ชััดเจน โดยจััดให้้มีีช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน
ต่่าง ๆ ได้้แก่่ เว็็บไซต์์ วาจา e-mail และจดหมาย
ในปีี 2563 มีีข้อ้ ร้้องเรีียนอัันเกิิดจากการไม่่ปฏิิบัติั ตา
ิ มกฎหมาย
ระเบีียบบริิษัทั นโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั นโยบายบรรษััทภิิบาล
อุุดมการณ์์ 4 จรรยาบรรณพนัักงาน หรืือจรรยาบรรณ
คู่่�ธุุรกิิจ รวมทั้้�งสิ้้�น 10 เรื่่�อง ดำำ�เนิินการสอบสวนข้้อเท็็จจริิง
แล้้วเสร็็จรวม 11 เรื่่อ� ง (เป็็นข้อ้ ร้้องเรีียนของปีี 2562 จำำ�นวน
1 เรื่่อ� ง) แบ่่งเป็็นเรื่่อ� งที่่�ไม่่เป็็นไปตามข้้อร้้องเรีียนหรืือหลัักฐาน

ไม่่ชัดั เจน 10 เรื่่อ� ง และการไม่่ปฏิิบัติั ตา
ิ มระเบีียบบริิษัทั 1 เรื่่อ� ง
ไม่่มีีเรื่่�องเกี่่�ยวกัับนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน นโยบายการ
แข่่งขัันทางการค้้า และสิิทธิิมนุุษยชน โดยมููลค่่าความเสีียหาย
ไม่่มีีนัยั สำำ�คััญต่่อรายงานทางการเงิินของบริิษัทั ข้้อเท็็จจริงิ
จากการสอบสวนได้้นำำ�มากำำ�หนดวิิธีีปฏิิบััติิและแนวทาง
การป้้ อ งกัั น นอกจากนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้
สอบทานมาตรการและการกำำ�หนดแนวทางเชิิงป้้องกััน
การทุุจริิตที่่�จะเกิิดขึ้้�นได้้ในระบบต่่าง ๆ การตรวจสอบ
การทุุจริิตตามมาตรฐาน การประเมิินความเสี่่�ยง และ
เหมาะสมกัับสภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีที่ผ่านมา
จำ�นวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งการประชุมทั้งหมด
รายชื่อ

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
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2. นายชาลี จันทนยิ่งยง

8/8

3. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

8/8

รวมจำ�นวนครั้งของการประชุมในปี 2563

8

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

100

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิิ บััติิหน้้าที่่�อย่่างเป็็นอิิสระตาม
ขอบเขตหน้้าที่่�ที่่�ระบุุไว้้ในกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�ง
มีีการทบทวนให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและอนุุมััติิ
โดยคณะกรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเน้้นบทบาทในการนำำ� Digital
Technology มาใช้้ในการตรวจสอบ การกำำ�กัับดููแล การกำำ�หนด
กลยุุทธ์์ การปฏิิบัติั งิ าน และการติิดตามผล คณะกรรมการตรวจสอบ
มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติหิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยรวม และประเมิินตนเอง ซึ่่�งผลการประเมิินอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี
หััวข้้อที่่�ประเมิิน ได้้แก่่ โครงสร้้างและคุุณสมบััติิ บทบาทหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่แ� ละการประชุุม ความเห็็น

โดยรวม การปฏิิบััติงิ านของเลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และการปฏิิบััติิงานของสำำ�นัักงานตรวจสอบ
สาระสำำ�คััญในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ใ� นรอบปีี 2563 ได้้แก่่ การสอบทาน
งบการเงิิน การสอบทานรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันหรืือรายการที่่�อาจมีี
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ การสอบทานการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การสอบทานระบบการประเมิินการบริิหารความเสี่่ย� ง การสอบทาน
ระบบการควบคุุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบทาน
การตรวจสอบข้้อร้้องเรีียนและแจ้้งเบาะแส การพิิจารณาเสนอ
แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและค่่าสอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2564 เป็็นต้้น

200

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
คณะกรรมการบริิษััทจััดให้้มีีคณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ จำำ�นวน 2 ชุุด ได้้แก่่ (1) คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา และ (2)
คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน

จำ�นวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งการประชุมทั้งหมด
รายชื่อ

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นายชาลี จันทนยิ่งยง

5/5

2. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

5/5

3. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ*

2/2

4. นายชลณัฐ ญาณารณพ**

3/3

รวมจำ�นวนครั้งของการประชุมในปี 2563

5

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

100

หมายเหตุ: *ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนนายชลณัฐ ญาณารณพ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563
**ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม/จำำ�นวนครั้้�งการประชุุมทั้้�งหมด
รายชื่อ

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563

1. นายชุมพล ณ ลำ�เลียง

4/4

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ

4/4

3. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์*

3/3

4. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ**

1/1

รวมจำ�นวนครั้งของการประชุมในปี 2563

4

ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

100

หมายเหตุ: * ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563
**ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563
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ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ดย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ในปีี 2563 คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�สอดคล้้องกัับขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาล
และสรรหา ตามที่่�ปรากฏในกฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหาที่่�สำำ�คััญ เช่่น การเสนอแนะ/ทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบัติั ิ
ด้้านบรรษััทภิิบาลของเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง การกำำ�หนดแนวทางการพััฒนาบรรษััทภิิบาล การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการ
บริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และประธานกรรมการเป็็นประจำำ�ทุุกปีี การพิิจารณาโครงสร้้างและองค์์ประกอบของคณะกรรมการ
บริิษััทและคุุณสมบััติิของกรรมการ และการสรรหาบุุคคลแทนตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�ครบกำำ�หนดออกตามวาระในปีี 2564 เป็็นต้้น

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ในปีี 2563 คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้ปฏิิบััติหิ น้้าที่่�สอดคล้้องกัับขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน
ตามที่่�ปรากฏในกฎบััตรคณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�สำำ�คััญ เช่่น การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหารระดัับสููง
ตามข้้อเสนอของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร การเสนอแนวทางและวิิธีีการและพิิจารณาค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทและ
คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ โดยคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมกัับภาระหน้้าที่่� ความรัับผิิดชอบ ก่่อนเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทและ
ผู้้�ถือื หุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ รวมถึึงพิิจารณาค่่าตอบแทนของประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ให้้เหมาะสมกัับ
ผลการปฏิิบััติิงานและสอดคล้้องกัับผลประกอบการ เพื่่�อรัักษาความเป็็นผู้้�นำำ�ในอุุตสาหกรรม และเพื่่�อสร้้างแรงจููงใจให้้กัับผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงในการบริิหารงานให้้บริิษััทมีีความเจริิญก้้าวหน้้าต่่อไป

201

202

รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 224 (8/2563) วัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 โดยมีีกรรมการ
ตรวจสอบทั้้�ง 3 ท่่านเข้้าร่่วมประชุุมด้้วย คณะกรรมการบริิษัทั ได้้ประเมิินระบบการควบคุุมภายในของบริิษัทั
และบริิษัทั ย่่อยตามแบบประเมิินความเพียี งพอของระบบการควบคุุมภายในซึ่่ง� ยึึดกรอบการควบคุุมภายใน
ของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
5 องค์์ประกอบ คืือ การควบคุุมภายในองค์์กร การประเมิินความเสี่่�ยง การควบคุุมการปฏิิบััติิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่่อ� สารข้้อมููล และระบบการติิดตามที่่ผ่� า่ นการพิิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้้ว
คณะกรรมการเห็็นว่่า ระบบการควบคุุมภายในของบริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีความเพีียงพอและเหมาะสม
ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�มีีสาระสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายใน บริิษััทและบริิษััทย่่อยได้้จััดให้้มีีบุุคลากร
อย่่างเพียี งพอที่่จ� ะดำำ�เนิินการตามกฎหมาย ระเบีียบ นโยบาย และจรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งมีีระบบการควบคุุมติิดตามดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อย
ให้้สามารถป้้องกัันทรััพย์สิ์ นิ จากการที่่ก� รรมการหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือโดยไม่่มีีอำำ�นาจ รวมถึึง
การทำำ�ธุุรกรรมกัับบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างเพีียงพอแล้้ว นอกจากนี้้�
บริิษััทมีีการปลููกฝัังให้้คณะจััดการ หััวหน้้างาน และพนัักงานตระหนัักและปฏิิบััติิงานโดยมุ่่�งเน้้นให้้มีี
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน และการควบคุุมภายใน
โดยจััดให้้มีีบุคุ ลากรที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพอย่่างเพียี งพอ และนำำ�ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่เ� หมาะสมที่่จ� ะดำำ�เนิินการ
ตามระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีีได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
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ในปีี 2563 คณะจััดการได้้อนุุมััติิหลัักการและสนัับสนุุนให้้มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�นจากปีีก่่อน ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
1. การสร้้างระบบงานเชิิงป้้องกััน (Proactive and Preventive System)
ปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้องค์์กรบรรลุุเป้้าหมายและอยู่่�ได้้อย่่างยั่่�งยืืนคืือ พนัักงานต้้องมีีคุุณธรรม จริิยธรรมในการปฏิิบััติิงาน
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมคุุณธรรม จริิยธรรม จรรยาบรรณให้้กัับพนัักงาน บริิษััทได้้จััดทำำ�ระบบเชิิงป้้องกััน (Proactive and
Preventive System) เพื่่�อรองรัับการขยายการลงทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศ ซึ่่�งประกอบด้้วย
1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-Testing” เพื่่�อปลููกฝััง ให้้ความรู้้� สร้้างความตระหนัักรู้้� (Awareness) ให้้กัับพนัักงานทุุกระดัับ
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี และสามารถนำำ�เรื่่�องคุุณธรรม อุุดมการณ์์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชัันมาปฏิิบััติิและ
ประยุุกต์์ใช้้ได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม ให้้เกิิดผลได้้จริิง โดยได้้จััดต่่อเนื่่�องมาเป็็นปีีที่่� 6 และ e-Policy e-Testing ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 4 ซึ่่�งพนัักงานของบริิษััททุุกคนผ่่านการทดสอบ นอกจากนี้้�ได้้มีีการวิิเคราะห์์การตอบแบบทดสอบของพนัักงาน
และสื่่อ� สารให้้พนักั งานทุุกระดัับเกิิดความเข้้าใจที่่ถู� กู ต้้อง แบบทดสอบจะมีีการทบทวนทุุกปีีเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่ย� ง
ที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งปีีนี้้�มีีการเพิ่่�มแบบทดสอบเรื่่�องการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) และเรื่่�องการบููรณาการการกำำ�กัับดููแล
การบริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน และการควบคุุมภายใน (Integrated GRC)
1.2 นำำ�แนวป้้องกััน 3 ด่่าน (Three Lines Model) ซึ่่ง� เป็็นแนวทางที่่ไ� ด้้รับั การยอมรัับในระดัับสากลมาใช้้เป็็นกรอบในการปฏิิบัติั งิ านของ
ผู้้�เกี่่ย� วข้้องทุุกฝ่่าย ประกอบด้้วย Governing Body คณะจััดการ ผู้้�ปฏิิบัติั งิ าน และสำำ�นักั งานตรวจสอบ ประยุุกต์์ใช้้แนวทางดัังกล่่าว
ในการปฏิิบััติิงาน โดยคณะจััดการในฐานะ First Line ถืือว่่ามีีบทบาทสำำ�คััญที่่�สุุดในการผลัักดัันให้้ Three Lines Model
ประสบความสำำ�เร็็จและมีีประสิิทธิิภาพ เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การประเมิินความเสี่่ย� ง กำำ�หนดการควบคุุม ติิดตามและประเมิินผล รวมถึึง
การประสานงานกัับสำำ�นักั งานตรวจสอบในการแลกเปลี่่ย� นข้้อมููลระหว่่างกััน นอกจากนี้้�ยังั ได้้มีีการเสริิมสร้้างความตระหนัักรู้้�
ในหลากหลายรููปแบบ เช่่น ให้้ First Line ลำำ�ดับั สููงสุุดของบริิษัทั /หน่่วยงานเป็็นผู้้�สื่่อ� สารกัับพนัักงาน จััดประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
(Workshop) เพื่่�อนำำ�แนวทางไปใช้้ในการปฏิิบััติจิ ริิง (Execution) คณะจััดการกำำ�กัับดููแล First Line และ Second Line
อย่่างใกล้้ชิดิ และการสื่่�อสารกัับ Governing Body แบบ Two-way Communication
1.3 การสื่่อ� สาร “กรณีีศึึกษาเรื่่อ� ง การทุุจริิต การไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบ นโยบายบริิษัทั และจรรยาบรรณ” ให้้พนักั งาน
เกิิดความตระหนัักในการปฏิิบััติิงานและป้้องกัันการเกิิดเหตุุการณ์์ซ้ำ�ำ� ผ่่านการสััมมนา
1.4 ประเมิินระบบการควบคุุมภายในทั้้�งระบบการปฏิิบััติิงานและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ สำำ�หรัับบริิษััทที่่�ทำำ�การ
Merger & Partnership (M&P) ทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่�อสอบทานความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในว่่ามีี
ความเหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท แนะนำำ�แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี สร้้างระบบ Proactive and Preventive System
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

2. การบููรณาการการกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง
การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน และการควบคุุมภายใน
(Integrated Governance, Risk Management,
Compliance and Internal Control: Integrated
GRC)
บริิษัทั ดำำ�เนิินการด้้านการกำำ�กับั ดููแล การบริิหารความเสี่่ย� ง
การกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ าน และการควบคุุมภายใน (GRC)
และยกระดัับสู่่�มาตรฐานสากล (Integrated GRC) เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล ลดความซ้ำำ��ซ้อ้ นในการปฏิิบัติั งิ าน
ตั้้ง� แต่่การกำำ�กับั ดููแล การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ การบริิหารความเสี่่ย� ง
จนถึึงการติิดตาม มีีการสื่่�อสารโดยผู้้�บริิหารระดัับสููงเพื่่�อ
ให้้พนัักงานทุุกคนเห็็นความสำำ�คััญในการนำำ� GRC มาใช้้
ในการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานของพนัักงาน
ให้้นำำ�ไปสู่่�การเติิบโตของธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน นอกจากนี้้�ได้้จััดทำำ�
GRC Helpline บนระบบ Intranet และ Mobile เพื่่�อเป็็น
ช่่องทางให้้พนักั งานที่่มีี� ข้้อสงสััยสามารถสอบถามผู้้�เชี่่ย� วชาญ
เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานที่่�ถููกต้้องในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแล
การบริิหารความเสี่่�ยง การกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน และ
การควบคุุมภายใน
3. การกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ านและการปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินการตามนโยบายและแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำำ�กับั
ดููแลการปฏิิบััติิงาน (Compliance Policy & Guideline)
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีระบบการบริิหารงานด้้านการกำำ�กับั ดููแล
การปฏิิบัติั งิ าน (Compliance Management System: CMS)
เป็็นกลไกสำำ�คัญั ในการกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ านให้้เป็็นไปตาม
กฎเกณฑ์์มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยวางพื้้�นฐาน
ให้้ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านในฐานะ First Line มีีกระบวนการปฏิิบัติั งิ าน
ที่่�มั่่�นใจได้้ว่่าจะป้้องกัันความเสี่่�ยงจากการไม่่ปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์ และมีีหน่่วยงานกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ าน (Second
Line) เป็็นผู้้�สนัับสนุุนการนำำ�ระบบการบริิหารงานดัังกล่่าว
ไปปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นรููปธรรม โดยสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และ
ความตระหนัักรู้้�ให้้กัับผู้้�ปฏิิบััติิงาน ให้้คำำ�ปรึึกษา กำำ�หนด
การควบคุุม เพื่่�อบริิหารจััดการไม่่ให้้เกิิดความเสี่่ย� งจากการ
ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ระเบีียบต่่าง ๆ (Compliance Risk)
อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษัทั ปรัับปรุุงแนวปฏิิบัติั ิ (Guideline) และ
รายการตรวจประเมิิน (Checklist) ให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลมากยิ่่�งขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและนโยบายที่่�สำำ�คััญ
ของบริิ ษัั ท อัั น ได้้ แ ก่่ นโยบายการแข่่ ง ขัั น ทางการค้้ า
(Antitrust Policy) นโยบายการจััดการข้้อมููลภายในที่่มีีผ
� ล
ต่่อราคาหลัักทรััพย์์ (Insider Trading Policy) และนโยบาย
การเปิิดเผยข้้อมููล (Disclosure Policy)
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้มีีการนำำ�ระบบการรัับ-ส่่งและประเมิิน
กฎหมายใหม่่/เปลี่่ย� นแปลงมาใช้้บริิหารงาน เพื่่�อให้้กฎหมาย

ใหม่่/เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทถึึงมืือผู้้�ปฏิิบััติิ และ
สามารถปฏิิบัติั ใิ ห้้สอดคล้้องได้้อย่่างถููกต้้องและทัันท่่วงทีี
4. การปฏิิบััติิในเรื่่�องการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 211 (7/2562)
วัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริิษัทั มีีมติิอนุุมัติั นิ โยบาย
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันเพื่่�อกำำ�หนดคำำ�นิิยาม ความรัับผิิดชอบ
แนวปฏิิบััติิ และข้้อกำำ�หนดในการดำำ�เนิินการที่่�เหมาะสม
เพื่่�อป้้องกัันคอร์์รััปชัันกัับทุุกกิิจกรรมของบริิษััท สามารถ
ศึึกษารายละเอีียดของนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปั ชัันได้้ในเว็็บไซต์์
ของบริิษััท (www.scgpackaging.com) ภายใต้้หััวข้้อ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ และบริิษััทได้้ประกาศเจตนารมณ์์
เข้้าร่่วมโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รัปั ชัันของภาคเอกชนไทย
(Thai Private Sector Collective Action Against
Corruption: CAC) เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม 2563 อยู่่�ระหว่่าง
เตรีียมการยื่่�นขอรัับรองเป็็น Certified Company ต่่อไป
นอกจากนี้้� บ ริิ ษัั ท ยัั ง ได้้ ข ยายผลไปสู่่�คู่่�ธุุ ร กิิ จ โดยจัั ด ทำำ�
จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทาง
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ร่่วมกัันปฏิิบััติิตนเป็็นพลเมืืองดีีควบคู่่�
ไปกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่คำ� ำ�นึึงถึึงสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อม
อย่่างเป็็นรููปธรรมนอกเหนืือจากที่่�กฎหมายกำำ�หนด
5. การกำำ�กัับดููแลด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยของข้้อมููลและระบบเครืือข่่ายสื่่อ� สาร
5.1 บริิ ษัั ท แต่่ ง ตั้้� ง ตัั ว แทนร่่ ว มเป็็ น คณะทำำ� งาน IT
Governance ของบริิษัทั แม่่ ทำำ�หน้า้ ที่่กำ� ำ�หนดนโยบาย
และระเบีียบการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ของบริิษััท (e-Policy) โดยอ้้างตาม ISO/IEC27001
เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนถืือปฏิิบััติิในทิิศทางเดีียวกััน
ในปีี 2563 มีีการดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�

5.3 จััดทำำ�เอกสารเผยแพร่่ความรู้้�เกี่่ย� วกัับการควบคุุมภายใน
ที่่�ดีีในการ Implement/ใช้้งาน Robotic Process
Automation (RPA)

• จััดทำำ�นโยบายเพิ่่�มเติิม 3 เรื่่�อง ได้้แก่่ นโยบาย
การใช้้งานอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์พกพา และ
การใช้้อุปุ กรณ์์คอมพิิวเตอร์์ส่ว่ นตััวในการปฏิิบัติั งิ าน
(Mobile Device and BYOD Policy) นโยบาย
การจััดหา พััฒนา และบำำ�รุงุ รัักษาระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศ (System Acquisition Development
and Maintenance Policy) และนโยบาย
การเข้้าถึึงระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ (System
Access Control Policy) ซึ่่�งรองรัับวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19 และการ
ปฏิิบััติงิ านในช่่วง Work from Home

6. การพััฒนาและส่่งเสริิมการใช้้ Data Analytics ใน
การกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจ

• ปรัับปรุุง/จััดทำำ�มาตรฐาน 4 เรื่่�อง ได้้แก่่ Data
Classif ication and Handling Standard,
Penetration Testing Standard, Remote
Access Standard และ Guideline for Personal
Data Protection and Endpoint
5.2 บริิษัทั แต่่งตั้้ง� Personal Data Protection Steering
Committee เพื่่�อตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของ
หน่่วยงานในบริิษัทั จััดทำำ�ข้้อเสนอแนะให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายและนโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
และดำำ�เนิินการ Implement Data Protection
Tools เช่่น จััดทำำ�เอกสารทางกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นำำ� Privacy Management Software มาใช้้

เนื่่�องจากบริิษัทั มีีการใช้้งานระบบสารสนเทศที่่ห� ลากหลาย
สำำ�นักั งานตรวจสอบจึึงได้้จัดั ทำำ�รายงานโดยใช้้ Data Analytics
ในการตรวจสอบและส่่งมอบให้้กัับหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อ
เป็็นเครื่่�องมืือวิิเคราะห์์ ติิดตาม แก้้ไขรายการผิิดปกติิ
และกำำ�หนดวิิธีีการป้้องกัันได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันเวลา ซึ่่ง� การ
แสดงผลข้้อมููลจะแสดงเป็็นรููปกราฟ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถ
วิิเคราะห์์ผลได้้ง่่าย รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
7. ระบบรัับข้้อร้้องเรีียน
บริิษััทได้้พััฒนาระบบรัับข้้อร้้องเรีียน (Whistleblowing
System) สำำ�หรับั พนัักงานและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียภายนอก เพื่่อ� ใช้้
รัับแจ้้งเบาะแสการปฏิิบัติั ที่ิ ไ่� ม่่เป็็นไปตามหลัักบรรษััทภิิบาล
คู่่�มืือจรรยาบรรณ การกำำ�กับั ดููแล ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ กฎหมาย
และนโยบายต่่อต้้านคอร์์รัปั ชััน รวมถึึงการกระทำำ�ทุจุ ริิต โดย
พนัักงานสามารถแจ้้งผ่่าน Web Intranet และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ภายนอกแจ้้งผ่่านเว็็บไซต์์ www.scgpackaging.com หรืือ
แจ้้ งเป็็ นลายลัั กษณ์์ อัักษรผ่่ านทาง e-mail/จดหมาย
โดยบริิษัทั กำำ�หนดขั้้น� ตอนการดำำ�เนิินงานเมื่่อ� ได้้รับั ข้้อร้้องเรีียน
ไว้้อย่่างชััดเจน ตั้้ง� แต่่การรวบรวมข้้อเท็็จจริิงโดยทำำ�เป็็นความลัับ
การตั้้ง� คณะทำำ�งานตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง การตั้้ง� คณะกรรมการ
สอบสวน การพิิจารณาอนุุมััติิการลงโทษ รวมไปถึึงการ
รายงานผลข้้อร้้องเรีียน นอกจากนี้้�ผู้้�ร้อ้ งเรีียนสามารถติิดตาม
ผลข้้อร้้องเรีียนผ่่านระบบได้้ ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวช่่วยส่่งเสริิม
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรมและพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
มากยิ่่ง� ขึ้้น� สำำ�หรับั ความปลอดภััยของระบบจะใช้้ Password
2 ชั้้�นและใช้้ Server แยกเป็็นอิิสระจากการใช้้งานอื่่�น ๆ
เพื่่�อรัักษาความปลอดภััยและป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููล
ไปสู่่�บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การตรวจสอบติดตามการควบคุม
ภายใน
ในปีี 2563 สำำ�นัักงานตรวจสอบได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบทั้้�งหมด
54 โครงการ ตามแผนการตรวจสอบภายในตามความเสี่่�ยง
(Risk-based) และคณะกรรมการตรวจสอบได้้อนุุมััติิแผนการ
ตรวจสอบเมื่่�อวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2562 สำำ�นัักงานตรวจสอบ
ทำำ�หน้า้ ที่่ป� ระเมิินความเพีียงพอของระบบการควบคุุมภายในและ
ติิดตามการแก้้ไขปรัับปรุุงประเด็็นที่่ต� รวจพบ รวมถึึงการติิดตาม
การควบคุุมว่่าบริิษัทั มีีระบบการควบคุุมภายในเพื่่�อติิดตามควบคุุม
ดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยให้้สามารถป้้องกััน
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ทรััพย์สิ์ นิ จากการที่่ก� รรมการหรืือผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้โดยมิิชอบหรืือ
โดยไม่่มีีอำำ�นาจ รวมถึึงการควบคุุมการทำำ�ธุรุ กรรมกัับบุุคคลที่่อ� าจ
มีีความขััดแย้้งและบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันอย่่างเพีียงพอ จากนั้้�น
นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
ก่่อนรายงานคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส
จากผลการตรวจสอบในปีี 2563 ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่มีี� สาระสำำ�คัญ
ั
เกี่่�ยวกัับระบบการควบคุุมภายใน และสำำ�นัักงานตรวจสอบได้้
ติิดตามการปรัับปรุุงแก้้ไขการควบคุุมภายในตามประเด็็นที่่ต� รวจพบ
พบว่่าคณะจััดการได้้แก้้ไขการควบคุุมภายในตามข้้อแนะนำำ�
ครบถ้้วนแล้้ว นอกจากนี้้�ผู้้�สอบบััญชีีของบริิษัทั คืือ บริิษัทั เคพีีเอ็็มจีี
ภููมิิไชย สอบบััญชีี จำำ�กััด ได้้รายงานว่่า ไม่่พบข้้อบกพร่่องที่่�เป็็น
สาระสำำ�คััญซึ่่�งมีีผลกระทบต่่องบการเงิินของบริิษััท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้รายงานความเห็็นเกี่่ย� วกัับการกำำ�กับั
ดููแลกิิจการที่่ดีี� การบริิหารความเสี่่ย� ง การกำำ�กับั ดููแลการปฏิิบัติั งิ าน
และการควบคุุมภายในของบริิษััท ในปีี 2563 ตามที่่�แสดงไว้้
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในส่่วนสารจากคณะกรรมการ
สรุุปได้้ดัังนี้้�

การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานข้้อมููลที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของงบการเงิิน
รายไตรมาสและประจำำ�ปีี 2563 ของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
จำำ�กััด (มหาชน) งบการเงิินรวมของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อยซึ่่�งได้้จััดทำำ�ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินของไทย ซึ่่�งสอดคล้้องกัับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิินระหว่่างประเทศ โดยได้้สอบทานประเด็็นที่่�
เป็็นสาระสำำ�คัญ
ั รายการพิิเศษ และได้้รับั คำำ�ชี้้แ� จงจากผู้้�สอบบััญชีี
ผู้้�บริิหาร และผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานตรวจสอบจนเป็็นที่่�พอใจ
ว่่าการจััดทำำ�งบการเงิิน รวมทั้้�งการเปิิดเผยหมายเหตุุประกอบ
ในงบการเงิิน เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน จึึงได้้ให้้ความเห็็นชอบงบการเงิินดัังกล่่าว
ที่่�ผู้้�สอบบััญชีีได้้สอบทานและตรวจสอบแล้้ว ซึ่่�งเป็็นรายงาน
ความเห็็นอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข

การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริิษััทปฏิิบััติิตามนโยบายการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันและ
หลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน พร้้อมทั้้�งเปิิดเผยให้้
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยทราบอย่่างถููกต้้องตามเวลา
ที่่�กำำ�หนด

การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการบริิษััท คณะจััดการ และพนัักงานปฏิิบััติิตามนโยบาย
และแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างเคร่่งครััด
พนัักงานทุุกคนผ่่านการทดสอบ Ethics e-Testing ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการ
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6 และในปีี 2563 บริิษััทประกาศเจตนารมณ์์
เข้้าร่่วมโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย
(Thai Private Sector Collective Action Against
Corruption: CAC) เพื่่�อปลููกฝัังการปฏิิบััติิตามนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน

การสอบทานระบบการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยง
บริิ ษัั ท มีีคณะจัั ด การบริิ ห ารความเสี่่� ย งเป็็ น ผู้้�รัั บ ผิิ ด ชอบใน
การพิิจารณากำำ�หนดโครงสร้้าง ผู้้�รับั ผิิดชอบ นโยบาย กลยุุทธ์์
กรอบการบริิหารความเสี่่ย� ง และแผนการจััดการความเสี่่ย� ง โดย
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับ Emerging Risk เช่่น ความเสี่่ย� งด้้านกฎระเบีียบ
ห้้ามหรืือจำำ�กัดั การนำำ�เข้้าเศษกระดาษรีีไซเคิิลที่่มีี� แนวโน้้มเข้้มงวด
มากขึ้้น� ในหลายประเทศ ความเสี่่ย� งจากมลภาวะทางสิ่่ง� แวดล้้อม
อัันเกิิดจากพลาสติิกและปััญหาขยะพลาสติิก และความเสี่่�ยง
ทางด้้าน Cyber Security เป็็นต้้น
การสอบทานระบบการควบคุุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้้สอบทานผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายในทั้้�งระบบ
การปฏิิบััติิงานและระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�สำำ�นัักงาน
ตรวจสอบได้้ รายงาน พบว่่ ามีีความเพีีย งพอเหมาะสมกัั บ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท

การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณากฎบััตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกฎบััตรสำำ�นักั งานตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี ในปีี 2563
สำำ�นักั งานตรวจสอบดำำ�เนิินการตรวจสอบทั้้�งด้้านการปฏิิบัติั งิ าน
และด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศรวมทั้้�งสิ้้�น 54 โครงการ ไม่่พบ
ประเด็็นที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ สำำ�นัักงานตรวจสอบได้้ทบทวนและ
ปรัับกลยุุทธ์์การปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
โรคโควิิด 19 และความเสี่่ย� งในยุุค New Normal โดยใช้้ Machine
Learning (ML), Robotics Process Automation (RPA), Data
Analytics (DA) วิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้น�
ลง Fieldwork เท่่าที่่�จำำ�เป็็น และจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภายนอก
(Outsource) ตรวจสอบในประเทศที่่สำ� ำ�นักั งานตรวจสอบไม่่สามารถ
ปฏิิบััติิงานได้้เนื่่�องจากสาเหตุุการ Lockdown และไม่่มีี Local
Staff รวมถึึงพััฒนาผู้้�ตรวจสอบเพื่่�อทำำ�หน้า้ ที่่ป� ระเมิินประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลของการกำำ�กัับดููแล การบริิหารความเสี่่�ยง
การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบต่่าง ๆ การควบคุุมภายในของ
บริิษัทั ย่่อยทั้้�งในและต่่างประเทศ เพิ่่�มทัักษะความรู้้�ด้้าน Digital
ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในการตรวจสอบด้้วยตนเอง
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแส
ในปีี 2563 มีีข้้อร้้องเรีียนผ่่านระบบรัับข้้อร้้องเรีียนรวมทั้้�งสิ้้�น
10 เรื่่อ� ง ดำำ�เนิินการสอบสวนแล้้วเสร็็จ 11 เรื่่อ� ง (เป็็นข้้อร้้องเรีียน
ของปีี 2562 จำำ�นวน 1 เรื่่�อง) คณะกรรมการตรวจสอบได้้
พิิจารณาข้้อร้้องเรีียนพบว่่าไม่่มีีเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน นโยบายการแข่่งขัันทางการค้้า และสิิทธิิมนุุษยชน
และมููลค่่าความเสีียหายไม่่มีีนัยั สำำ�คัญ
ั นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้้สอบทานมาตรการและกำำ�หนดแนวทางเชิิงป้้องกััน
การทุุจริิตที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ได้้ในระบบต่่าง ๆ การตรวจสอบการทุุจริิต
ตามมาตรฐาน การประเมิินความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมกัับสภาพ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้้ พิิ จ ารณาคุุ ณ สมบัั ติิ ข อง
นางพัันธุ์์�ปวีีณ สุุขเจริิญมิิตร และนางสาวปนัันดา สััญญากร
แล้้วเห็็นว่่ามีีความเหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ดั� งั กล่่าว
เนื่่�องจากมีีคุุณสมบััติิ วุุฒิกิ ารศึึกษา ประสบการณ์์ในการปฏิิบัติั งิ าน
และได้้เข้้ารัับการอบรมที่่เ� หมาะสมเพียี งพอต่่อการเป็็นผู้้�ควบคุุม
การปฏิิบัติั งิ านดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ได้้สรุุปคุุณสมบััติิ วุุฒิกิ ารศึึกษา
ประสบการณ์์ในการปฏิิบัติั งิ านของหััวหน้า้ งานตรวจสอบภายใน
ไว้้ในโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร และพนัักงานอื่่น� ๆ
ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาและอนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง ถอดถอน โยกย้้ายผู้้�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััท จะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 209 (5/2562) เมื่่�อวัันที่่�
27 พฤษภาคม 2562 และที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้้�งที่่� 5/2562 เมื่่�อวัันที่่� 16 ตุุลาคม 2562 มีีมติิอนุุมััติแิ ต่่งตั้้�ง
ให้้นางพัันธุ์์�ปวีีณ สุุขเจริิญมิิตร เป็็นหััวหน้า้ งานตรวจสอบภายใน
โดยดำำ�รงตำำ�แหน่่งตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2562 จนถึึงวัันที่่�
30 พฤศจิิกายน 2563 ต่่อมาที่่�ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้้ง� ที่่� 4/2563 เมื่่อ� วัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2563 มีีมติิอนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง�
ให้้นางสาวปนัันดา สััญญากร เป็็นหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
โดยดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานตรวจสอบ มีีความ
รัับผิิดชอบหลัักในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ผู้้�� ตรวจสอบภายในของบริิษัทั
และจััดทำำ�รายงานและข้้อเสนอแนะเพื่่�อให้้คณะจััดการปรัับปรุุง
ให้้เป็็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุุมภายในของบริิษัทั

ตามคำำ�สั่่�งเลขที่่� 90/2563 ประกาศ ณ วัันที่่� 22 กัันยายน 2563
และมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2563 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
อนุุมัติั แิ ต่่งตั้้ง� ให้้นายธวััชชัยั วงศ์์ไพศาล ซึ่่ง� ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง Director Sustainability Productivity & Innovation Management
เป็็นผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั มอบหมายให้้รับั ผิิดชอบในการปฏิิบัติั หน้
ิ า้ ที่่ผู้้�กำ
� ำ�กับั
ดููแลการปฏิิบััติิงานของบริิษััท (Compliance) ให้้สอดคล้้องกัับ
กฎหมายและนโยบายภาครััฐ บริิษัทั ได้้สรุุปคุุณสมบััติิ วุุฒิกิ ารศึึกษา
ประสบการณ์์ในการปฏิิบััติิงานของหััวหน้้างานกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานไว้้ในโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ และข้้อมููล
สำำ�คััญเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานอื่่�น ๆ
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่่างกัันของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อยกัับบุุคคลที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ สำำ�หรับั รอบบััญชีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้� 1
สัดส่วน
มูลค่า
การถือหุ้น รายการระหว่างกัน
โดยตรง/อ้อม
(ล้านบาท)
ทั้งหมด
ลักษณะรายการ/บริษัท/ความสัมพันธ์
(ร้อยละ)
2562 2563
นโยบายการคิดราคา
1. รายการกับบริษัทใหญ่ในลำ�ดับสูงสุด (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) (“SCC”))
- ซื้้�อสิินค้้าจากกลุ่่�มกิิจการ
17
12 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
- ค่่าอนุุญาตให้้ใช้้สิิทธิิ
272
263 คิิดตามอััตราร้้อยละของรายได้้จากการขาย
- รัับดอกเบี้้�ยจากกลุ่่�มกิิจการ
1,256
254 อััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
- ให้้บริิการกลุ่่�มกิิจการ
882
828 วิิธีีต้้นทุุนบวกอััตรากำำ�ไรที่่�เทีียบเคีียงได้้
2. รายการกับบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย)
- ขายสิินค้้าให้้กลุ่่�มกิิจการ
295
254 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
บริิษัทั สยามนิิปปอน อิินดััสเตรีียล เปเปอร์์ จำำ�กัดั
31
189
173
บริิษััทสยามทบพัันแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กัดั
49
106
81
- ซื้้�อสิินค้้าจากกลุ่่�มกิิจการ
669
361 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
บริิษััทสยามทบพัันแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กัดั
49
233
219
บริิษัทั สยามนิิปปอน อิินดััสเตรีียล เปเปอร์์ จำำ�กัดั
31
417
122
บริิษััทสหกรีีน ฟอเรสท์์ จำำ�กัดั
17
19
20
- ให้้บริิการแก่่กลุ่่�มกิิจการ
12
13 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
P&S Holdings Corporation
40
12
13
- จ่่ายดอกเบี้้�ยให้้กลุ่่�มกิิจการ
6
6 อััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
264
198 ค่่าธรรมเนีียมตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
- ได้้รัับการค้ำำ��ประกัันจากกลุ่่�มกิิจการ (มููลค่่า
ณ 31 ธัันวาคม)
บริิษัทั สยามนิิปปอน อิินดััสเตรีียล เปเปอร์์ จำำ�กัดั
31
264
198
3. รายการกับบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน)
- ขายสิินค้้าให้้แก่่กลุ่่�มกิิจการ
7,027 6,115 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
บริิษัทั เอสซีีจีี อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล คอร์์ปอเรชั่่น� จำำ�กัดั
5,453 4,501
SCG International Vietnam Co., Ltd.
464
481
SCG International (Philippines)
471
343
Corporation Co., Ltd.
บริิษััทเอสซีีจีี เพอร์์ฟอร์์มานซ์์ เคมิิคอลส์์ จำำ�กััด
249
250
SCG International USA Inc.
94
183
99
71
บริิษััทระยองโอเลฟิินส์์ จำำ�กััด
บริิษััทเอสซีีจีี ซิิเมนต์์ จำำ�กัดั
15
64
SCG International Australia Pty. Ltd.
56

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

สัดส่วน
มูลค่า
การถือหุ้น รายการระหว่างกัน
โดยตรง/อ้อม
(ล้านบาท)
ทั้งหมด
ลักษณะรายการ/บริษัท/ความสัมพันธ์
(ร้อยละ)
2562 2563
นโยบายการคิดราคา
บริิษััทกระเบื้้�องกระดาษไทย จำำ�กััด
32
46
PT SCG International Indonesia
91
25
บริิษััทสยามอุุตสาหกรรมวััสดุุทนไฟ จำำ�กััด
25
24
10
13
บริิษััทผลิิตภััณฑ์์และวััตถุุก่่อสร้้าง จำำ�กััด
บริิษััทสยามซานิิทารีีแวร์์ จำำ�กััด
13
บริิษััทเอสซีีจีี พลาสติิกส์์ จำำ�กััด
14
บริิษััทนวอิินเตอร์์เทค จำำ�กััด
11
SCG International Hong Kong Limited
7
บริิษััทเอสซีีจีี แลนด์์สเคป จำำ�กััด
8
2,672 2,034 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
- ซื้้�อสิินค้้าจากกลุ่่�มกิิจการ
บริิษัทั เอสซีีจีี อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล คอร์์ปอเรชั่่น� จำำ�กัดั
1,415 1,193
บริิษััทสยามไฟเบอร์์ซีีเมนต์์กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
45
172
SCG International Vietnam Co., Ltd.
346
164
PT SCG International Indonesia
240
82
บริิษััทเอสซีีจีี เซรามิิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน)
72
73
บริิษััทนวพลาสติิกอุุตสาหกรรม จำำ�กัดั
65
68
บริิษััทสยามซานิิทารีีแวร์์อิินดััสทรีี จำำ�กััด
56
47
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย (แก่่งคอย) จำำ�กััด
18
40
บริิษััทโสสุุโก้้ เซรามิิค จำำ�กััด
40
33
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย (ท่่าหลวง) จำำ�กััด
13
30
Prime Group Joint Stock Company
43
29
PT Siam-Indo Gypsum Industry
17
25
บริิษัทั สยามซานิิทารีีแวร์์อินิ ดััสทรีี (หนองแค) จำำ�กัดั
30
23
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย (ทุ่่�งสง) จำำ�กััด
14
บริิษััทกระเบื้้�องกระดาษไทย จำำ�กััด
149
บริิษััทเอสซีีจีี โลจิิสติิกส์์ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
50
บริิษััทเอสซีีจีี ซิิเมนต์์-ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง จำำ�กััด
11
บริิษััทพาเนล เวิิลด์์ จำำ�กััด
7
- ให้้บริิการแก่่กลุ่่�มกิิจการ
2,805 2,268 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
บริิษััทเอสซีีจีี โลจิิสติิกส์์ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
2,023 1,630
SCG International Vietnam Co., Ltd.
376
361
บริิษััทเอสซีีไอ อีีโค่่ เซอร์์วิสิ เซส จำำ�กััด
219
181
บริิษััทกฎหมายเอสซีีจีี จำำ�กััด
30
33
SCG Vietnam Co., Ltd.
12
12
บริิษััทเอสซีีจีี เลิิร์์นนิ่่�ง เอ็็กเซลเลนซ์์ จำำ�กััด
35
10
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วน
มูลค่า
การถือหุ้น รายการระหว่างกัน
โดยตรง/อ้อม
(ล้านบาท)
ทั้งหมด
ลักษณะรายการ/บริษัท/ความสัมพันธ์
(ร้อยละ)
2562 2563
นโยบายการคิดราคา
บริิษััทเท็็กซ์์พลอร์์ จำำ�กััด
37
9
บริิษััทเอสซีีจีี สกิิลส์์ ดีีเวลลอปเม้้นท์์ จำำ�กััด
8
บริิษััทเอสซีีจีี ซิิเมนต์์-ผลิิตภััณฑ์์ก่่อสร้้าง จำำ�กัดั
37
14
บริิษััทสยามซานิิทารีีแวร์์ จำำ�กััด
- จ่่ายดอกเบี้้�ยให้้กลุ่่�มกิิจการ
2
- อััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
- รัับดอกเบี้้�ยจากกลุ่่�มกิิจการ
7
1 อััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
PT SCG Indonesia
7
1
4. รายการกับบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน)
- ขายสิินค้้าให้้แก่่กลุ่่�มกิิจการ
151
164 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
บริิษััทสยามเลเทกซ์์สัังเคราะห์์ จำำ�กััด
99
117
บริิษััทสยาม โทเซลโล จำำ�กััด
46
46
- ซื้้�อสิินค้้าจากกลุ่่�มกิิจการ
792
602 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
บริิษััทสยามอุุตสาหกรรมยิิปซััม (สระบุุรีี) จำำ�กััด
545
417
บริิษััทสยามอุุตสาหกรรมยิิปซััม (สงขลา) จำำ�กััด
89
56
บริิษััทไทย เอ็็มเอฟซีี จำำ�กััด
79
44
บริิษััทสยามโพลิิเอททีีลีีน จำำ�กััด
25
35
บริิษััทสยามเลเทกซ์์สัังเคราะห์์ จำำ�กััด
17
17
บริิษััทสยามคููโบต้้าคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
18
13
บริิษััทสยามโพลีีสไตรีีน จำำ�กััด
12
10
- ให้้บริิการแก่่กลุ่่�มกิิจการ
84
110 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
บริิษััทไอทีีวััน จำำ�กััด
83
94
Green Siam Resources Corporation
16
5. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นกรรมการ
- ซื้้�อสิินค้้าจากกลุ่่�มกิิจการ
43
49 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
บริิษััทปููนซีีเมนต์์เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)
41
48
6. รายการกับบริษัทอื่นภายนอกกลุ่มที่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำ นาจควบคุมร่วมกัน2
- ขายสิินค้้าและให้้บริิการแก่่กลุ่่�มกิิจการ
59
369 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
บริิษััทเทเวศประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
58
190
บริิษััทหลัักทรััพย์์ ไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด
154
บริิษััทเบเคอร์์ แอนด์์ แม็็คเค็็นซี่่� จำำ�กััด
1
24
- ซื้้�อสิินค้้าและได้้รัับบริิการจากกลุ่่�มกิิจการ
312
300 ราคาตลาดเทีียบเท่่ากัับราคาที่่ทำ� ำ�กับั บุุคคลภายนอก
บริิษััทคาร์์กิลิ ล์์มีีทส์์ (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
142
125
บริิษััทอาหารเบทเทอร์์ จำำ�กััด
43
51
บริิษััทเบทาโกรเกษตรอุุตสาหกรรม จำำ�กััด
45
44
บริิษัทั บีี.ฟู้้�ดส์์ โปรดัักส์์ อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล จำำ�กัดั
21
20
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

สัดส่วน
มูลค่า
การถือหุ้น รายการระหว่างกัน
โดยตรง/อ้อม
(ล้านบาท)
ทั้งหมด
ลักษณะรายการ/บริษัท/ความสัมพันธ์
(ร้อยละ)
2562 2563
บริิษััทนัันยางการ์์เม้้นท์์ จำำ�กััด
28
18
บริิษััทอายิิโนะโมะโต๊๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่่นฟู้้�ดส์์
17
17
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััทบููโอโน่่ (ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน)
6
9
บริิษััทเบทาโกร เอ็็มเอฟ เดลีี จำำ�กััด
6
8
จ่่ายดอกเบี้้�ยให้้กลุ่่�มกิิจการ
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
1
2
รัับดอกเบี้้�ยจากกลุ่่�มกิิจการ
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
18
31
มีีรายได้้ค่า่ ธรรมเนีียมอื่่�น ๆ จากการให้้บริิการ
กลุ่่�มกิิจการ
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
9
134
รัับฝากเงิินจากกลุ่่�มกิิจการ (มููลค่่า ณ 31 ธัันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
252 1,838
ให้้กลุ่่�มกิิจการกู้้�ยืืมเงิิน (มููลค่่า ณ 31 ธัันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
274 3,224
สััญญาป้้องกัันความเสี่่ย� ง (มููลค่่า ณ 31 ธัันวาคม)
ธนาคารไทยพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
1,014
888

นโยบายการคิดราคา

อััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
อััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
ค่่าธรรมเนีียมตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
อััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
อััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญาที่่�ตกลงกััน
ค่่าธรรมเนีียมตามสััญญาที่่�ตกลงกััน

แยกแสดงรายบริษัทเฉพาะรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) เป็นต้นไป
ตามคำ�แนะนำ�ในการใช้คู่มือการจัดทำ�แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมกับคำ�อธิบาย
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานรายการระหว่่างกัันที่่เ� กิิดขึ้้�น สำำ�หรัับรอบปีีบัญ
ั ชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ตามรายละเอีียด
ข้้างต้้น เห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่�มีีความจำำ�เป็็น มีีเงื่่�อนไขและราคาที่่ยุ� ุติิธรรมเหมาะสม และ/หรืือเท่่าเทีียมกัับธุุรกรรม
ที่่�ทำำ�กัับบุุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซึ่่�งได้้รัับการอนุุมััติิตามนโยบายของบริิษััทก่่อนการทำำ�รายการแล้้ว

แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริิษััทจะยัังคงมีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่ รายการตามธุุรกิิจปกติิ และรายการ
สนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ ในกรณีีที่่�มีีการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในอนาคต กลุ่่�มบริิษััทจะปฏิิบััติิดัังนี้้�
(1) การพิิจารณาการทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน บริิษัทั จะใช้้เกณฑ์์
ราคาและข้้อตกลงทางการค้้าเช่่นเดีียวกัับที่่�บริิษััทใช้้กัับ
คู่่�สััญญาทั่่�วไป โดยจะต้้องมีีข้้อตกลงและเงื่่อ� นไขที่่เ� ป็็นธรรม
สมเหตุุสมผล และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดแก่่บริิษััท
(2) ในกรณีีที่่�สิินค้้าหรืือบริิการมีีลัักษณะที่่�เป็็นราคามาตรฐาน
ชััดเจน มีีผู้้�ซื้้�อหรืือผู้้�ขายในตลาดหลายราย บริิษััทควรหา
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับลัักษณะราคาและมาตรฐานในตลาด เพื่่�อ
นำำ�มาเปรีียบเทีียบกัับธุุรกรรมที่่เ� ป็็นรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน
(3) ในกรณีีที่่สิ� นิ ค้้าหรืือบริิการมีีลัักษณะเฉพาะ หรืือมีีการสั่่ง� ทำำ�
ตามความต้้องการเฉพาะ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเปรีียบเทีียบราคา
ของสิินค้้าหรืือบริิการได้้ บริิษัทั ต้้องแสดงให้้เห็็นได้้ว่า่ อััตรา
กำำ�ไรขั้้น� ต้้นที่่บ� ริิษัทั ได้้รับั จากรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน ไม่่แตกต่่าง
จากธุุรกรรมกัับคู่่�ค้้าอื่่�น และมีีเงื่่�อนไขหรืือข้้อตกลงอื่่�น ๆ
ไม่่ต่า่ งกััน
(4) บริิษััทอาจใช้้ประโยชน์์จากรายงานของผู้้�ประเมิินอิิสระที่่�
อยู่่�ในบัั ญ ชีีรายชื่่� อ ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ซึ่่�งบริิษััทหรืือ
บริิษััทในกลุ่่�มแต่่งตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อเปรีียบเทีียบราคาสำำ�หรัับ
การทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
ราคาดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด
ของบริิษััท
(5) กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องจะทำำ�
ธุุรกรรมกัับบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อยได้้ต่อ่ เมื่่อ� ธุุรกรรมดัังกล่่าว
ได้้รัับมติิอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทแล้้ว เว้้นแต่่
เป็็นธุุรกรรมที่่�เป็็นข้้อตกลงทางการค้้าในลัักษณะเดีียวกัับ
ที่่�วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไปในสถานการณ์์
เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้าที่่�ปราศจากอิิทธิิพล
ในการที่่�ตนมีีสถานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่่�
มีีความเกี่่�ยวข้้องแล้้วแต่่กรณีี และเป็็นข้้อตกลงทางการค้้า
ที่่ไ� ด้้รับั อนุุมััติจิ ากคณะกรรมการหรืือเป็็นไปตามหลัักการที่่�
คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิไว้้แล้้ว หรืือขนาดของธุุรกรรม
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั

(6) หากบริิษัทั มีีรายการระหว่่างกัันหรืือรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันอื่่น� ๆ
ที่่�เข้้าข่่ายตามหลัักเกณฑ์์การเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
บริิษัทั จะต้้องปฏิิบัติั ติ ามหลัักเกณฑ์์ดังั กล่่าวอย่่างเคร่่งครััด
(7) บริิษัทั ต้้องเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกััน หรืือรายการระหว่่างกััน
ตามหลัักเกณฑ์์ที่สำ่� ำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์
กำำ�หนดโดยเปิิดเผยไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี
และรายงานประจำำ�ปีี หรืือแบบรายงานอื่่�นใด ตามแต่่กรณีี
และเปิิดเผยข้้อมููลรายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันต่่อตลาดหลัักทรััพย์์
ตามหลัักเกณฑ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ ตลอดจนรายการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัันกัับบริิษััทตามหลัักเกณฑ์์มาตรฐานการบััญชีี
และจััดให้้มีีการสอบทานการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันตาม
แผนงานตรวจสอบ โดยส่่วนงานตรวจสอบภายในจะต้้อง
รายงานต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีีมาตรการควบคุุม
ตรวจสอบ ดููแลให้้มีีการสุ่่�มสอบทานการทำำ�รายการจริิง
ถููกต้้องตรงตามสััญญา นโยบาย หรืือเงื่่อ� นไขที่่กำ� ำ�หนดไว้้
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เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: +66 2586 3333 โทรสาร: +66 2586 3007
E-mail: scgpackaging@scg.com
www.scgpackaging.com
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท
ทะเบีียนเลขที่่�

0107537000921

ที่่�ตั้�ง้ สำำ�นัักงานใหญ่่

เลขที่่� 1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย แขวงบางซื่่�อ เขตบางซื่่�อ กรุุงเทพมหานคร 10800

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััทประกอบธุุรกิิจโดยการถืือหุ้้�นในบริิษััทอื่่�น (Holding Company) ที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก
ในการให้้บริิการโซลููชัันด้้านบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 2 สายธุุรกิิจหลััก คืือ
สายธุุรกิจิ บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจร และสายธุุรกิจิ เยื่่อ� และกระดาษ รวมถึึงธุุรกิจิ อื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง

ทุุนจดทะเบีียนปััจจุุบััน ทุุนจดทะเบีียน
4,500,000,000 บาท
ทุุนชำำ�ระแล้้ว		
4,292,920,200 บาท
หุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้ว
4,292,920,200	หุ้้�น
หุ้้�นบุุริมิ สิิทธิิที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้ว
- ไม่่มีี มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 1 บาท
เว็็บไซต์์

www.scgpackaging.com

ติิดต่่อ

โทรศััพท์์
โทรสาร	
อีีเมล

นายทะเบีียนหุ้้�น

บริิษััทศููนย์์รับั ฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
ชั้้�น 1 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เลขที่่� 93 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง เขตดิินแดง กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์ 0-2009-9999
โทรสาร 0-2009-9991
เว็็บไซต์์
http://www.set.or.th

0-2586-3333
0-2586-3007
scgpackaging@scg.com

สารบัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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งบการเงินรวม ประจำ�ปี 2563
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ภายใต้้พระราชบััญญััติิการบััญชีี พ.ศ. 2543 และตามข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ว่า่ ด้้วยการจััดทำำ�และนำำ�เสนอรายงานทางการเงิิน ภายใต้้พระราชบััญญััติหิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม โดยได้้มีีการพิิจารณาเลืือกใช้้นโยบายการบััญชีีที่่�เหมาะสมและถืือปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�ง
มีีการเปิิดเผยข้้อมููลสำำ�คัญ
ั อย่่างเพีียงพอในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน โดยผู้้ส� อบบััญชีีได้้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิินและ
แสดงความเห็็นในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข
คณะกรรมการบริิษัทั ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กับั ดููแลและพััฒนาบรรษััทภิิบาล จรรยาบรรณ การต่่อต้้านคอร์์รัปั ชััน รวมทั้้�งจััดให้้มีีและดำำ�รงไว้้ซึ่่ง�
ระบบการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้มีีความมั่่�นใจได้้ว่่ามีีการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีถููกต้้อง ครบถ้้วน ทัันเวลา
และเพีียงพอที่่�จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน ตลอดจนป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิตหรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ
โดยคณะกรรมการบริิษััทได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลงบการเงิิน
ประเมิินระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล โดยความเห็็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่่�งได้้แสดงไว้้ในรายงานทางการเงิินนี้้�แล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริิษััทสามารถสร้้างความเชื่่�อมั่่�นได้้ว่่า
งบการเงิินเฉพาะของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) และงบการเงิินรวมของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
และบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 แสดงฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสดถููกต้้องตามควร
ในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน

(นายประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล)
ประธานกรรมการ

(นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรั พย์

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

สินทรั พย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์หมุนเวียน

7
6, 31
6
8

สินทรั พย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียน

9
10
11, 12
13
13
14

รวมสิ นทรั พย์

31,255,702
1,629,897
16,334,040
806,887
12,760,100
132,291
62,918,917

4,393,845
565,508
15,198,020
1,715,782
4,601
13,276,136
229,431
35,383,323

6,152
822,620
603,334
144,183
87,271,287
18,623,670
812,571
971,601
254,545
109,509,963

16,192
770,754
980,633
187,400
82,863,567
17,612,266
814,032
744,955
139,923
104,129,722

172,428,880

139,513,045

ในนามกรรมการ
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

223

�������������������������������������������������������������������������������

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16
6, 17

15,080,050
10,365,118

7,131,509
10,058,564

16
16
6

16,302,161
426,936
887,582
174,838
43,236,685

2,183,635
87,801
33,827,196
604,793
120,546
54,014,044

16
16
14
18

12,051,646
1,066,814
2,403,658
3,598,083
231,212
19,351,413

16,318,425
35,337
2,873,568
3,375,357
80,319
22,683,006

62,588,098

76,697,050
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
- หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
- หุ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองทัว่ ไป
ยังไม่ ได้ จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่

19
4,500,000

4,500,000

4,292,920
40,860,245

3,126,000
1,935,000

337,700
3,000
46,836,323
(3,592,371)
88,737,817

218,600
3,000
41,929,779
(4,260,330)
42,952,049

21,102,965

19,863,946

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

109,840,782

62,815,995

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

172,428,880

139,513,045

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

20

20
21
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้ น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

2563

2562

6
6

(พันบาท)
92,785,968
89,069,867
(73,332,592)
(71,651,345)
19,453,376
17,418,522

6

602,365
20,055,741

250,086
713,740
18,382,348

6, 23
6, 24

(5,148,777)
(4,991,736)

(4,800,607)
(4,425,364)

25

(222,208)
(10,362,721)

(527,368)
(9,753,339)

9,693,020

8,629,009

กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรของบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
กำไรก่ อนภำษีเงินได้

26
9

(1,451,881)
66,384
8,307,523

(1,741,429)
52,728
6,940,308

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรั บปี

27

(1,001,605)
7,305,918

(1,049,048)
5,891,260
5,268,511
622,749
5,891,260
1.69

การแบ่งปันกาไร
ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

21

6,457,475
848,443
7,305,918

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่

29

1.95

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุ

2563

2562

(พันบาท)
7,305,918

5,891,260

(408,129)

(1,146,562)

18

(159,063)

(200,672)

9

(4,184)

118

27

34,478

38,683

(128,769)

(161,871)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษี

(536,898)

(1,308,433)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

6,769,020

4,582,827

6,110,723
658,297
6,769,020

4,332,205
250,622
4,582,827

กำไรสำหรั บปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรทีอ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รำยกำรทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

3,126,000

-

โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย

-

1,563,000

1,935,000

-

-

-

1,935,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

1,563,000
1,563,000

-

5

19, 30
30

1,563,000

ทุนที่ออก
หมำยเหตุ และชาระแล้ว

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
หุ้นปั นผล
เงินปั นผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษัทย่ อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ได้มาหรื อสู ญเสี ยการควบคุม
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษัทย่ อย
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กำไรขำดทุน

218,600

62,300

-

-

-

3,000

-

-

-

-

41,929,779

(62,300)

5,268,511
(121,970)
5,146,541

(3,299,667)

(1,563,000)
(1,736,667)
(3,299,667)

(2,897,896)

-

(814,336)
(814,336)

-

-

(1,362,434)

-

-

(84,126)
(84,126)
(84,126)

-

42,952,049

-

5,268,511
(936,306)
4,332,205

(84,126)
(84,126)
(1,820,793)

(1,736,667)
(1,736,667)

เบ็ดเสร็ จอื่ น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร ผลต่างของอัตรา รายการอื่นของ
แลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลง รวมส่ วน
จากการแปลงค่า
ที่เกิดจาก
ของผูถ้ ือหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสารอง
งบการเงิน
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
ตามกฎหมาย
ทัว่ ไป
(พันบำท)
156,300
3,000 40,145,205
(2,083,560)
(1,278,308) 40,440,637

กำไรสะสม

องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

19,863,946

-

622,749
(372,127)
250,622

95,267
6,929,813
7,025,080
6,794,230

(230,850)
(230,850)

12,819,094

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

62,815,995

-

5,891,260
(1,308,433)
4,582,827

11,141
6,929,813
6,940,954
4,973,437

(1,967,517)
(1,967,517)

53,259,731

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้น

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

�������������������������������������������������������������������������������

227

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4,292,920

-

โอนไปทุนสารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรื อขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
40,860,245

-

337,700

119,100

-

-

3,000

-

-

-

46,836,323

(119,100)

6,457,475
(108,434)
6,349,041

(1,312,920)

(3,136,214)

-

(238,318)
(238,318)

-

-

(7,713)

-

-

-

-

-

6,457,475
(346,752)
6,110,723

913,990
913,990
39,693,235

40,092,165
(1,312,920)
38,779,245

21,102,965

-

848,443
(190,146)
658,297

1,171,632
78,057
1,249,689
583,154

(666,535)
(666,535)

42,952,049 19,863,946
(18,190)
(2,432)
42,933,859 19,861,514

109,840,782

-

7,305,918
(536,898)
6,769,020

2,085,622
78,057
2,163,679
40,276,389

40,092,165
(1,979,455)
38,112,710

62,815,995
(20,622)
62,795,373

รวมส่ วน ส่ วนได้เสี ย
ของผูถ้ ือหุ้น ที่ไม่มีอานาจ รวมส่ วน
บริ ษทั ใหญ่
ควบคุม
ของผูถ้ ือหุ้น

(448,444) 88,737,817

-

-

913,990
913,990
913,990

-

38,925,245

(1,312,920)
(1,312,920)

1,166,920

-

5
5

-

38,925,245
38,925,245

1,166,920
1,166,920

19
30

3

3,126,000
3,126,000

ทุนที่ออก
หมำยเหตุ และชาระ

องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร ผลต่าง
ผลขาดทุน
รายการอื่น
ของอัตรา
ของการ
จากการวัด
แลกเปลี่ยน มูลค่ายุติธรรม เปลี่ยนแปลง
จากการแปลงค่า เงินลงทุน
ที่เกิดจาก
ส่ วนเกิน
ทุนสารอง ทุนสารอง
งบการเงิน ในตราสารทุน
ผูถ้ ือหุ้น
มูลค่าหุ ้น ตามกฎหมาย
ทัว่ ไป
(พันบำท)
1,935,000
218,600
3,000 41,929,779
(2,897,896)
(1,362,434)
(10,477)
(7,713)
1,935,000
218,600
3,000 41,919,302
(2,897,896)
(7,713) (1,362,434)

กำไรสะสม

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การเพิ่มหุ ้นสามัญ
เงินปั นผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษัทย่อย
การเปลี่ ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
การเปลี่ ยนแปลงที่ทาให้ได้มาหรื อสู ญเสี ยการควบคุม
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสียในบริ ษัทย่อย
รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ำส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทเอสซี จี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
2563
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี
รำยกำรปรั บปรุ ง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งกาไรของบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ขาดทุน (กาไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรั พย์และหนีส้ ินดำเนินงำน
สินทรั พย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรั พย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึน้ ) - สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(พันบาท)

2562

7,305,918

5,891,260

1,001,605
7,183,177
(6,245)
(34,590)
352,135
350,106
(66,384)
3,511
(217,369)
1,386,550

1,049,048
5,990,773
32,264
93,441
832,147
(164,169)
(52,728)
36,623
(277,002)
(114,132)
1,650,495

17,258,414

14,968,020

(646,040)
724,890
(252,725)
(173,875)

2,421,719
2,199,320
57,185
4,678,224
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุ
หนีส้ ินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
หนีส้ ิ นดำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

2563

(พันบาท)

2562

227,803
(280,786)
185,729
132,746

(1,984,926)
(139,040)
65,816
(2,058,150)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกำรดำเนินงำน
จ่ายภาษีเงินได้

17,217,285
(1,488,611)

17,588,094
(1,573,937)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

15,728,674

16,014,157

(2,707,501)
(480,705)
22,627
(7,568,057)
(157,596)
4,523
7,739
206,540
(10,672,430)

(24,022,251)
(715,963)
520,723
(7,914,253)
(87,290)
206,894
11,832
110,056
(31,890,252)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดรับชาระคืนจากเงินให้กยู้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับเงินปันผล
รับดอกเบี้ย
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ ทุน
19
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
5
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
5
เงินสดรั บจำก (จ่ำยเพื่อชำระ) เงินกู้ยมื
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
จ่ ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมจ่ ำยเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ - สุ ทธิ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อสิ นทรัพย์
เงินลงทุนค้างจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
หุน้ ปันผล
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2563

(พันบาท)

40,092,165

2562
-

2,557,172

193,777

(547,469)

(192,187)

7,734,053
(33,825,986)
15,327,851
(5,652,253)
(490,137)
(16,906,472)

36,317
10,415,065
13,136,727
(1,576,976)
(65,136)
21,945,997

(1,312,920)
(666,535)
(1,979,455)
(1,426,178)
21,789,763

(1,736,667)
(221,294)
(1,957,961)
(1,732,722)
18,256,904

26,846,007

2,380,809

15,850
4,393,845
31,255,702

(82,313)
2,095,349
4,393,845

705,650
572,618
-

978,808
961,368
1,563,000
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมำยเหตุ

สำรบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สารองและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมำยเหตุ

สำรบัญ

28
29
30
31
32
33
34
35
36

สิ ทธิประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เงินปั นผล
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริ หารจัดการส่ วนทุน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินรวมนี้
งบการเงิ นรวมนี้ นาเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดทาเป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษ และได้รั บ อนุ มัติ ใ ห้ อ อกงบการเงิ น จากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีท่ีอยูจ่ ดทะเบียน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริ ษทั ใหญ่ คือ บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ประกอบธุรกิจการให้บริ การด้านบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็ น
สองสายธุรกิจหลัก คือ (1) สายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร และ (2) สายธุรกิจเยือ่ และกระดาษ
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยที่มีผลการดาเนินงานเป็ นสาระสาคัญที่นามาจัดทางบการเงินรวมมีดงั ต่อไปนี้
2563
2562
สัดส่ วนการถือหุน้ โดยตรง/อ้อม (ร้อยละ)
จดทะเบียนในประเทศไทย
บริ ษทั สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จากัด
100
100
บริ ษทั เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
100
100
บริ ษทั เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
100
100
บริ ษทั เอสซีจีพี โซลูชนั่ จากัด
100
100
บริ ษทั เอสซีจีพี รี จิด พลาสติกส์ จากัด
100
100
บริ ษทั ไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
98.20
98.20
บริ ษทั วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
80
80
บริ ษทั พรี ซิชนั่ พริ้ นท์ จากัด
75
75
บริ ษทั กลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
70
70
บริ ษทั ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จากัด
70
70
บริ ษทั ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จากัด
70
70
บริ ษทั ไดน่า แพคส์ จากัด *
70
70
บริ ษทั โอเรี ยนท์คอนเทนเนอร์ จากัด
70
70
บริ ษทั ดี อิน แพค จากัด *
70
70
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

บริ ษทั ฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟิ นิคซ ยูทิลิต้ ีส์ จากัด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จากัด
บริ ษทั สยามฟอเรสทรี จากัด
บริ ษทั กระดาษสหไทย จากัด (มหาชน) **
บริ ษทั ทีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั พรี แพค ประเทศไทย จากัด
บริ ษทั เอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จากัด
บริ ษทั ตะวันนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
บริ ษทั คอนิเมก จากัด

2563
2562
สัดส่ วนการถือหุน้ โดยตรง/อ้อม (ร้อยละ)
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.58
69.55
69.55
52.50
52.50
52.38
37.80
51
51
50.40
50.40
38.25
38.25

จดทะเบียนในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
United Pulp and Paper Co., Inc.

74.77

99.70

จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
New Asia Industries Co., Ltd.
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
Tin Thanh Packing Joint Stock Company

70
70
70
70
70
65.88
52.49

70
70
70
70
70
47.24

จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
TCG Rengo (S) Limited **
TCG Solutions Pte. Ltd.

100
70
70

100
70
-

จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
PT Indocorr Packaging Cikarang
PT Indoris Printingdo

70
69.97

70
69.97
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

PT Primacorr Mandiri
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
PT Dayasa Aria Prima
จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย
Interpress Printers Sendirian Berhad

2563
2562
สัดส่ วนการถือหุน้ โดยตรง/อ้อม (ร้อยละ)
67.90
67.90
55.24
55.24
55.24
55.24
68.30

68.30

* อยู่ระหว่างการช าระบัญชี เนื่ องจากโอนกิ จการทั้งหมดให้แก่ บริ ษัทโอเรี ยนท์คอนเทนเนอร์ จากัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และ
ได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
** อยูร่ ะหว่างการชาระบัญชี

บริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นส่ วนใหญ่ต้ งั อยู่ในประเทศไทย ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น และสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2562 อย่างมีสาระสาคัญ ยกเว้นที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 5
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ซ้ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั พรี แพค ประเทศไทย จากัด
และ Tin Thanh Packing Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม ในขณะที่มีสัดส่ วนการถือหุ ้นใน United Pulp and
Paper Co., Inc. ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ลดลงเนื่ องจากการเข้าทาสัญญาจาหน่ ายหุ ้นออกใหม่ อย่างมี เงื่ อนไขกับ
Rengo Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ซ้ือหุน้ สัดส่ วนร้อยละ 94.11 ใน
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ซึ่งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเวียดนาม และ
นาสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ดังกล่าวมาจัดทางบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 5
2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินรวมนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญ ชี ที่เ ริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 การปฏิ บัติต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและ
ปรับปรุ งใหม่น้ นั มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่ ม บริ ษัท ถื อ ปฏิ บัติ ต ามกลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง
ประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า (TFRS 16)
เป็ นครั้งแรก ซึ่งได้เปิ ดเผยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
(ข)

สกุลเงินที่ใช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นรวมนี้ นาเสนอเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงิ น
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

(ค)

การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินรวมให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้ดุลยพินิจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในการกาหนดนโยบายการบัญชีซ่ ึ งมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญที่สุดต่อจานวนเงิน
ที่รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
หมายเหตุ 4 (ญ) สัญญาเช่า
และ 12
− การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
− การพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ ต่ออายุสัญญาเช่าหรื อไม่
(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งมีความเสี่ ยง
อย่างมีนยั สาคัญซึ่ งอาจส่ งผลให้มีการปรับปรุ งที่มีสาระสาคัญในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ในปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หมายเหตุ 4 (ญ) การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่มที่ใช้ในการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า
หมายเหตุ 5
การซื้ อบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ (รวมสิ่ งตอบแทนที่
คาดว่าจะต้องจ่าย) และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
หมายเหตุ 11 การทดสอบการด้อยค่าเกี่ยวกับการใช้ขอ้ สมมติที่สาคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
และ 13
ได้รับคืน
หมายเหตุ 14 การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาไรทางภาษีในอนาคตที่จะนาผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ 18 การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติ หลัก
ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หมายเหตุ 31 − การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่นาข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้มาใช้
− การวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ การค้าเกี่ย วกับ
ข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการกาหนดอัต ราสู ญเสี ย ถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก (Weightedaverage loss rate)
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์ของการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้เกิดความไม่แน่นอน
ในการประมาณการ กลุ่มบริ ษทั ได้เลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว
สาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับรายการที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินรวมสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
(ก) การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้ การค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ขอ้ มูล
ผลขาดทุนด้า นเครดิ ต ในอดี ต ในการประมาณการผลขาดทุนที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น และไม่นาข้อ มูลที่ มี
การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ยงั มีความไม่แน่นอน
มาพิจารณา
(ข) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั เลือกวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ค) การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะไม่นาการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่าเนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ น
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้ สินตามสัญญาเช่าตามสัดส่ วนที่ได้รับการลดค่าเช่า และ
ปรับลดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องตามสัดส่ วน
ของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างในกาไรหรื อขาดทุน
3

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็ นครั้งแรก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีดงั นี้
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินนี้ ให้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับนิ ยาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ
รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง โดยรายละเอียดของนโยบายการบัญชี
เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ฎ) และข้อ 4 (บ) ผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน มีดงั นี้
(1) การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น
(FVTPL) ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ ที่จะถือ
จนครบก าหนด หลัก ทรั พ ย์เ ผื่ อ ขาย หลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ ค้า และเงิ น ลงทุ น ทั่ว ไปตามที่ ก าหนดโดย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 เป็ นไปตามลักษณะของกระแสเงินสด
ของสิ นทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
และตาม TFRS 9 อนุ พ นั ธ์ วดั มู ลค่ า ด้วยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมผ่า นกาไรหรื อขาดทุ น โดยนามาใช้แ ทน
นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ที่เคยรับรู ้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้ นงวด
หรื อเมื่ออนุพนั ธ์ดงั กล่าวถูกนามาใช้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่า งมี สาระสาคัญ
สาหรับรายการลูกหนี้ การค้า เงินลงทุนระยะสั้น อนุ พนั ธ์ และเงินลงทุนระยะยาว อย่างไรก็ตาม
การจัดประเภทของเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกประเภทการวัดมูลค่าของเงินลงทุน
แต่ละรายการโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนในแต่ละครั้ง
(2) การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย รับรู ้ดอกเบี้ยรับ
และดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งซึ่ งการนา TFRS 9 มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญ
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
(3) การจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนี้ สินทางการเงิน
เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ วิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้
หนี้ สินทางการเงิ นจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุนได้ก็ต่อเมื่อกิจการถือไว้เพื่อค้า หรื อเป็ นอนุพนั ธ์ หรื อเลือกวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทหนี้ สินทางการเงินอื่นที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าหรื อเป็ นอนุ พนั ธ์ดว้ ยวิธีราคาทุน
ตัดจาหน่าย และการจัดประเภทรายการหนี้ สินทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญ
ต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
(4) การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
TFRS 9 ให้แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม
ไม่ได้กล่าวถึง โดยการบัญชี ป้ องกันความเสี่ ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบตั ิในแต่ละประเภทนั้น
ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของความเสี่ ยงที่ทาการป้ องกัน ได้แก่ การป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม
การป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด และการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ใ นหน่ วยงาน
ต่า งประเทศ ตาม TFRS 9 กลุ่มบริ ษทั ต้องระบุถึงความสัมพันธ์ของการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่ม บริ ษทั และต้องนาข้อมูล
เชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิ ทธิผลในการป้องกันความเสี่ ยง
ทั้งนี้ TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบตั ิตามการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงสาหรับรายการที่เข้าเงื่อนไข
ซึ่ง ณ วันที่ถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก กลุ่มบริ ษทั ไม่มีผลกระทบจากเรื่ องดังกล่าว
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(5) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ในขณะที่เดิมกลุ่มบริ ษทั ประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้
และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ ในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 กาหนดให้ใช้วิจารณญาณใน
การประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก ทั้งนี้ การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าว
จะถือปฏิบตั ิกบั สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย หรื อมูลค่ายุ ติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่ งการนา TFRS 9 มาใช้
ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่ องมือทางการเงิน
เป็ นครั้งแรกด้วยวิธีปรับปรุ งผลกระทบสะสมกับกาไรสะสมและองค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ถือปฏิบตั ิกบั ข้อมูลที่แสดงเปรี ยบเทียบ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน
เพิ่มขึน้ (ลดลง) เนื่องจาก
การจัดประเภทเครื่ องมือทางการเงิน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่

องค์ประกอบอื่น ส่ วนได้เสี ย
ของส่ วน
ที่ไม่มีอานาจ
กาไรสะสม ของผูถ้ ือหุ ้น
ควบคุม
(ล้ านบาท)
42,151
(4,260)
19,864
2
(12)
42,141

(8)
(4,268)

(2)
19,862

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่ า
ก่อน TFRS 16 มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่ารับรู ้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานในกาไรหรื อ
ขาดทุนโดยวิธีเ ส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เมื่ อ TFRS 16 มี ผ ลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ได้กาหนดให้ใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
ซึ่งยกเว้นการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุวา่ เป็ นสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยการรับรู ้ผลกระทบสะสมในสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี้ สินตามสัญญาเช่า
และไม่ถือปฏิบตั ิกบั ข้อมูลที่แสดงเปรี ยบเทียบ โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เลือกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิบางข้อ
ตามที่ TFRS 16 ระบุไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เพิ่มขึ้น 3,556 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินลดลง 1,667 ล้านบาท
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าลดลง 456 ล้านบาท และกาไรสะสมลดลง 2 ล้านบาท ส่ งผลให้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
1,435 ล้านบาท และลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มบริ ษทั
จะรับรู ้ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า ทั้งนี้ ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าดาเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มและ
ได้ยกเว้นการรับรู ้รายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่มีมูลค่าต่า กลุ่มบริ ษทั จึงรับรู ้
หนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 1,435 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืม
ส่ วนเพิ่มร้อยละ 1.81 ถึง 5.00 และ 12.12 ต่อปี
4

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน
ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก)

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วย งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่ วนของบริ ษทั ย่อย)
ถูกโอนมาที่กลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
วันที่ซ้ือกิจการ คือ วันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ือ
ในการรวมธุรกิจที่ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยของเงินลงทุนที่ผูซ้ ้ื อ
ถืออยู่ในผูถ้ ูกซื้ อ ก่อนหน้าการรวมธุ รกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุน
ที่ เกิ ดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุน มูลค่าของส่ วนได้เสี ยในผูถ้ ูกซื้ อก่ อนการรวมธุ รกิ จที่เคยรับรู ้ ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่ าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าว
ออกไป
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ื อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ซึ่ งรวมถึงการรั บรู ้
จานวนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ หักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซ้ือ กาไรจากการซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู ้เป็ นกาไรในงวดทันที
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ รวมมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่โอนไป หนี้ สินที่กลุ่มบริ ษทั ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชาระให้แก่
เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษั ท ทั้งนี้ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ยงั รวมถึ ง
มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของ
ผูถ้ ูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิจ และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมู ลค่า
ยุติธรรม ณ ทุกวันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู ้เป็ นหนี้ สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุ บนั
ซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
เช่น ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ เป็ นต้น
หากการบันทึ กบัญชี เมื่ อเริ่ มแรกสาหรับการรวมธุ รกิ จไม่เสร็ จสมบูรณ์ภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั ประมาณการมูลค่าของรายการซึ่ งข้อมูลทางบัญชียงั ไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน
มูลค่าประมาณการดังกล่าวจะถูกปรับปรุ ง หรื อรับรู ้สินทรัพย์ หรื อหนี้ สินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลา
ในการวัดมูลค่า เพื่อ สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่
ณ วันที่ซ้ือ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการวัดมูลค่าของจานวนต่างๆ ที่เคยรับรู ้ไว้ ณ วันที่ซ้ือ
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิจการนั้น
ทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม
นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
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ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุ ทธิ
ที่ได้มาจากผูถ้ ูกซื้อ
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทาให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมจะบันทึกบัญชี
โดยถือเป็ นรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ย่อยเดิมที่ยงั คงเหลืออยูว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยการควบคุม
ส่ วนได้ เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้ เสีย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิ จการที่ กลุ่มบริ ษทั มี อิทธิ พลอย่างมี นัยสาคัญโดยมี อานาจเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมในนโยบายดังกล่าว
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่ว นได้เสี ย รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุนซึ่ งรวมถึ งต้นทุน
การทารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นของ
เงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยความมีอิทธิ พล
อย่างมีนยั สาคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวม กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ น
ผลมาจากรายการกับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในผูไ้ ด้รับการลงทุนนั้น
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐาน
การด้อยค่าเกิดขึ้น
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ข)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์และกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสด
ในจานวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารซึ่ งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรมจัดหาเงิน
ในงบกระแสเงินสด

(ค)

ลูกหนี้การค้ า ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้รับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้
ก่อนที่จะมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทน จานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิด
จากสัญญา
ลูกหนี้วดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ)
และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจาก
การด้อยค่า

(ง)

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยใช้วิธีดงั ต่อไปนี้
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่ วัสดุ
ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ

−

ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตจริ ง)
ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย
ตีราคาตามต้นทุนมาตรฐาน

−

ตีราคาตามต้นทุนถัวเฉลี่ย

−
−

ต้นทุนของสิ นค้า ประกอบด้วย ต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนแปลงสภาพหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่ และ
สภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั นส่ วนของ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่ คาดว่าจะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ หักด้วยประมาณการ
ต้นทุนการผลิตสิ นค้านั้นให้เสร็ จและต้นทุนที่จาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสิ นค้าได้
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(จ)

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ ที่ถือไว้ เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมาก
ที่ มูลค่าที่ จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์น้ ันต่อไป ซึ่ งต้องมี ไว้เพื่อขาย
ในทันทีในสภาพปั จจุบนั และวัดมูลค่าด้วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยก็จะหยุดบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย

(ฉ)

สินทรัพย์ ชีวภาพ
สิ นทรัพย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย (ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์ชีวภาพ) เว้นแต่กรณี ที่ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
สุ ท ธิ จ ากค่ า เสื่ อ มราคาสะสมและผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สะสม ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน

(ช)

อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือ ไว้เป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอสังหาริ มทรัพย์
ที่ถือครองโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อ
ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติของธุรกิจ หรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อ
ใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึ งรายจ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่ งอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่ อสร้ างที่ กิจการ
ก่อสร้างเอง ซึ่ งรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อยูใ่ นสภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกูย้ มื ของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจาก
การจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

20 ปี
5, 20 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็ นที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการ
ก่ อ สร้ า งเอง ซึ่ งรวมถึ งต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับการจัดหา
สิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน
การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ และต้นทุนการกูย้ ืมของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข สาหรับเครื่ องมือ
ที่ควบคุมโดยลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งไม่สามารถทางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิ์ ซอฟต์แวร์ น้ นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ที่ต่างกัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจาก
การจาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อการลงทุน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ง านจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ มี ไ ว้ใ ช้ง านเป็ นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ่ จะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทน
จะถูกตัดออกจากบัญชีดว้ ยมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่ อมบารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิ ดขึ้น
เป็ นประจาจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคานวณจากจานวนที่คิดค่าเสื่ อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุน
ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
แสดงได้ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
พืชเพื่อการให้ผลิตผล

5 - 33 ปี
5 - 40 ปี
3 - 30 ปี
3 - 20 ปี
5 - 10 ปี
ตามกาลังการผลิตจริ งในแต่ละเดือน

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ฌ) ค่ าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของ
ค่าความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธี
ราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สาหรับเงินลงทุนที่บนั ทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย มูลค่าตามบัญชีของ
ค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปั นส่ วน
ให้สินทรัพย์ใดๆ
รายจ่ ายในการวิจัยและพัฒนา
รายจ่ า ยในขั้น ตอนการวิ จัย ได้แ ก่ การส ารวจตรวจสอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งความรู ้ ค วามเข้า ใจใหม่ ท างด้า น
วิทยาศาสตร์หรื อทางด้านเทคนิค รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรื อการออกแบบสาหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรื อปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
กว่าเดิม รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนารับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนา
ได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการนั้นมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คและทางการค้า ซึ่ งก่อให้เกิ ด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และกลุ่มบริ ษทั มีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนามาใช้เพื่อทาให้การพัฒนา
เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนาสิ นทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู ้เป็ นสิ นทรั พย์
รวมถึ งต้นทุนสาหรั บวัตถุ ดิ บ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนที่ เ กี่ ย วข้องโดยตรงในการจัด เตรี ยมสิ นทรั พย์เพื่ อให้
สามารถนามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์ และต้นทุนการกูย้ ืมสามารถนามารวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของ
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รายจ่ายในการพัฒนาที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายในการพัฒนาซึ่ งรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตนอื่นๆ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริ ษทั ซื้ อมาและมีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หักด้วยค่าตัดจาหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวม
เป็ นสิ นทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น รายจ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายใน
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าตัดจาหน่ าย
ค่าตัดจาหน่ ายคานวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์หรื อ มูลค่าอื่ นที่ ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลื อ ของ
สิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตจากสิ นทรัพย์น้ ันตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนซึ่ งไม่รวมค่าความนิ ย ม โดยเริ่ มตัดจาหน่ ายสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัวตนเมื่ อสิ นทรั พย์น้ ันพร้ อมที่ จะให้
ประโยชน์
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟต์แวร์และอื่นๆ
ค่าลิขสิ ทธิ์ทางเทคโนโลยี
สัญญาที่ทากับลูกค้าและความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

วิธีคิดค่าตัดจาหน่าย
3 - 10 ปี
วิธีเส้นตรง
15 ปี
วิธีเส้นตรง
5 ปี ตามข้อตกลงของสัญญา

กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้คิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจาหน่ าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือได้รับการทบทวนทุกรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ญ) สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
กลุ่มบริ ษทั นาคานิ ยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุหรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า รวมถึงสัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็ นสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั จะปั นส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์
ราคาขายที่เป็ นเอกเทศ สาหรับสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั อาจปฏิบตั ิตามการผ่อนปรนของมาตรฐานฉบับนี้ซ่ ึ งอาจไม่แยก
ส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่า โดยรับรู ้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบที่ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่า
ซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่าหรื อสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ ง
เมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินที่รับรู ้ เมื่อเริ่ มแรกของหนี้ สินตามสัญญาเช่า จานวนเงิน
ที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกและ
ประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิจากสิ่ งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
จนถึงวันสิ้ นสุ ด ของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เ ช่าให้กบั
กลุ่มบริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีการใช้สิทธิ ใน
การซื้อสิ นทรัพย์ ในกรณี น้ ีสินทรัพย์สิทธิการใช้จะบันทึกค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ที่เช่าซึ่งกาหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
คิ ด ลดด้วยอัต ราดอกเบี้ ย ตามนัยของสั ญญาเช่ า เว้นแต่ อัต รานั้นไม่ ส ามารถกาหนดได้ กลุ่ มบริ ษ ัท ใช้อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิม่ ของกลุ่มบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ จานวนเงินที่
คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายหากกลุ่มบริ ษทั มีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกซื้อ สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
ในขณะที่ค่าเช่าผันแปรที่ข้ นึ อยูก่ บั ปริ มาณการใช้จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ
กลุ่มบริ ษทั กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่มโดยนาอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงิ นภายนอก
หลายแห่งและได้ปรับปรุ งบางส่ วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และหนี้ สินตามสัญญาเช่า
จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
จานวนเงินที่คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรื อการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ
เลือกซื้ อ สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน หาก
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
กลุ่มบริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่ไม่เป็ นไปตามคานิ ยามของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่าซึ่งกลุ่มบริ ษทั ได้รับความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จากการครอบครองสิ นทรัพย์
ที่เช่านั้นๆ จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่าหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและส่ วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ ที่คงเหลืออยู่ใน
แต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าอื่นได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานและค่าเช่าจ่ายบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของค่าเช่าทั้งสิ้ นตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนามารวมคานวณจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตาม
ระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ฎ)

การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั พิจารณารับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ าย (ได้แก่ เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงิ นให้กู้ยืมแก่
กิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ) รวมถึงเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก
ผลขาดทุนด้านเครดิตคานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคานวณดังต่อไปนี้
−

−

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน หรื อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยูข่ องสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับลูกหนี้ การค้าวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน เหล่า นี้ ป ระมาณการโดยใช้
ตารางการตั้ง สารอง ซึ่ ง วิธี ด งั กล่า วมีก ารนาข้อ มูล ผลขาดทุน ที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุ งปั จจัยที่มีความ
เฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ น้ นั ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั และข้อมูลคาดการณ์
สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ ไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารหนี้ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า
ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ซึ่งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุด
ตามสัญญาที่กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญหากเกินกาหนด
ช าระมากกว่ า 30 วัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของอัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ ล ดระดับ ลงอย่ า งมี นัย ส าคัญ มี ก าร
ดาเนิ นงานที่ถดถอยอย่างมี นัยสาคัญ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรื อกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถในการจ่ายชาระ
ภาระผูกพันให้กบั กลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
−

−

ผูก้ ไู้ ม่สามารถจ่ายชาระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้เต็มจานวน อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ใน
การไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชาระเกินกว่า 90 วัน

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็ นรายลูกหนี้ หรื อ
แบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ ยงเป็ นการประเมินแบบกลุ่ม
ต้องมีการจัดกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินตามลักษณะความเสี่ ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์คา้ งชาระ
และอันดับความน่าเชื่อถือ
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นมี การประเมิ นใหม่ ณ สิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก การเพิ่มขึ้น
ของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน
การตัดจาหน่ าย
มูลค่า ตามบัญชี ข้ ันต้นของสิ นทรัพ ย์ทางการเงินจะถูกตัด จาหน่ า ยเมื่อ กลุ่มบริ ษทั ไม่ส ามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ท่ีมีการตัดจาหน่ายแล้ว จะรับรู ้
เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลู กหนี้ การค้า ประเมิ นโดยการวิ เคราะห์ ประวัติ การชาระหนี้ และการคาดการณ์
เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวนทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายซึ่ง ได้บนั ทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และ
มีความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ผลขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกบันทึก
ในกาไรหรื อขาดทุนถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ผลขาดทุนที่บนั ทึกในกาไร
หรื อขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์กบั ราคาทุนที่ซ้ื อหักด้วยผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกาหนดที่ บนั ทึ กโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย
ค านวณโดยการหามู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของประมาณการกระแสเงิ น สดที่ จ ะได้รั บ ในอนาคต คิ ด ลดด้ว ยอัต รา
ผลตอบแทนที่แท้จริ ง
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ น ทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
ในภายหลังและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ฏ)

การด้ อยค่ าสินทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
มูลค่า ตามบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ข องกลุ่มบริ ษ ทั ได้รั บการทบทวนทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่า มี ข อ้ บ่ ง ชี้
เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สาหรับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อ
ยังไม่พร้อมใช้งานจะถูกประมาณทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่า
มูลค่าที่จะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
การคานวณมูลค่ าที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสิ นทรัพย์ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่ อน
คานึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มี
ต่อสิ นทรัพย์ สาหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่นจะพิจารณามูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามี
ข้อบ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ซึ่ งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่า จะ
ได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจาหน่ายสะสม เสมือนหนึ่ งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุน
จากการด้อยค่ามาก่อน

(ฐ)

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงด้วยราคาทุน

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

�������������������������������������������������������������������������������

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ฑ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้ สินที่เกิดจากสัญญารับรู ้
เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้รับชาระหรื อมีสิทธิ ที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่ งตอบแทนที่เรี ยกคืนไม่ได้จากลู กค้า
ก่อนที่กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ที่เกี่ยวข้อง
(ฒ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรื อขาดทุนใน
รอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที่ เ กิ ดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุ บนั และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้น้ นั ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ่ งจัดทาโดย
นักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กลุ่มบริ ษทั กาหนดดอกเบี้ยจ่ายของ
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิโดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี
โดยคานึ งถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้ สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สุทธิ ซ่ ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุ ทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการ
ในกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์
ที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ การในอดี ต หรื อ ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนทันที กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลกาไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุ ทธิของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจาก
การทางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่ อนๆ ซึ่ งผลประโยชน์น้ ี ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เ ป็ น
มูลค่าปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่ งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สามารถ
ยกเลิ กข้อเสนอการให้ผ ลประโยชน์ ดังกล่ า วได้อีกต่อไป หรื อเมื่ อกลุ่ มบริ ษัทรั บรู ้ ต้นทุนส าหรั บการปรั บ
โครงสร้ า ง หากระยะเวลาการจ่ า ยผลประโยชน์ เ กิ น กว่ า 12 เดื อ นนับ จากวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
ผลประโยชน์ดงั กล่าวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนี้ สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะ
จ่ายชาระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ณ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที่เกิดขึ้น
ในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตที่ประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าวประมาณการหนี้ สินพิจารณา
จากการคิดลดกระแสเงิ นสดที่ จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุ บนั ก่ อนคานึ งถึ งภาษีเงิ นได้
เพื่ อ ให้ส ะท้อนจานวนที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บันซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ย งที่ มีต่ อหนี้ สิ น
ประมาณการหนี้สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ด)

การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่ จะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อจ่ายชาระเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่ เกิ ดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ ยง
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่อง หาก
สามารถหาได้ ตลาดจะถือว่ามี “สภาพคล่อง” หากรายการซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ
ในจานวนที่เพียงพอซึ่งสามารถให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื่อง
หากไม่มีราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง กลุ่มบริ ษทั ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ขอ้ มูลที่สามารถ
สังเกตได้ที่มีความเกี่ ยวข้องให้มากที่ สุด และลดการใช้ขอ้ มูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที่ สุด การเลื อก
เทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ผรู ้ ่ วมตลาดคานึงถึงในการกาหนดราคาของรายการ
หลักฐานที่ดีที่สุดสาหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกคือราคาของ
การทารายการ หากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกแตกต่างจากราคาของ
การทารายการ เครื่ องมื อทางการเงิ น จะถูกวัดมูลค่าเมื่ อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยผลต่างระหว่างมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกและราคาของการทารายการ และรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์
ที่เหมาะสม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
•

ข้อมูลระดับ 1

•

ข้อมูลระดับ 2

•

ข้อมูลระดับ 3

เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สังเกตได้)
สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นที่แตกต่างกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูล
ที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
(ต)

รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่ งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า
และส่ วนลดตามปริ มาณ
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การขายสิ นค้ าและบริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไปเกิดขึ้นเมื่ อมี การส่ งมอบสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้า สาหรับสัญญาที่ให้สิทธิ ลูกค้าในการคืนสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่
ในระดับสู งมากว่าจะไม่ มีการกลับรายการอย่างมี นัยสาคัญของรายได้ที่รับรู ้ สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู ้ จะ
ปรับปรุ งด้วยประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้ จากการให้ บริ การรั บรู้ เมื่อมีการให้ บริ การแล้ วตามขั้นความสาเร็ จของรายการ
สาหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นค้าและบริ การแยกจากกัน
หากสิ นค้าและบริ การดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และ
ลูกค้าได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น) หรื อ มีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงาน
ที่แตกต่างกัน สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานอัตราค่าสิ นค้าหรื อบริ การที่กลุ่มบริ ษทั ขายสิ นค้าและบริ การเป็ นเอกเทศแยกต่างหาก
กลุ่มบริ ษทั มีจงั หวะเวลาของการรับรู ้รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขาย โดยเป็ นรายได้ที่รับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
สิ ทธิ ที่มอบให้ กับลูกค้ าในการเลือกซื ้อสิ นค้ าหรื อบริ การเพิ่ม
สิ่ งตอบแทนที่ได้รับจะปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที่เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและคะแนน จานวนเงินที่ปันส่ วน
ให้กบั คะแนนจะรับรู ้เป็ นหนี้ สินที่เกิดจากสัญญา และรับรู ้รายได้เมื่อลูกค้าใช้สิทธิ แลกคะแนนหรื อเมื่อมีความ
น่ าจะเป็ นน้อยมากที่ลูกค้าจะใช้สิทธิ แลกคะแนนดังกล่าวหรื อสิ ทธิ ในการเลือกหมดอายุ ทั้งนี้ ราคาขายที่เป็ น
เอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอ้างอิงกับส่ วนลดที่ให้แก่ลูกค้าและความน่าจะเป็ นที่ลูกค้าจะใช้สิทธิ แลก
คะแนน และจะได้รับการทบทวนการประมาณการดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนในวันที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิได้รับเงินปั นผล
รายได้ ค่าธรรมเนียมการใช้ สิทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิรับรู ้เป็ นรายได้ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ถ)

ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ ยรับและดอกเบี้ ยจ่ายรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง อัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งคือ
อัตราที่ใช้คิดลดประมาณการการจ่ายชาระเงินหรื อรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่ องมือ
ทางการเงินของ
−
−

มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
ราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้สินทางการเงิน

ในการคานวณดอกเบี้ ยรั บและดอกเบี้ ยจ่าย อัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งจะนามาใช้กับมูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของ
สิ นทรัพย์ (เมื่อสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรื อราคาทุนตัดจาหน่ายของหนี้ สิน อย่างไรก็ตาม สาหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคานวณโดยการใช้
อัต ราดอกเบี้ ย ที ่แ ท้จ ริ ง กับ มูล ค่า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน หลัง หัก ขาดทุน จากการด้อ ยค่า หาก
สิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิต อีกต่อไป การคานวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคานวณจากมูลค่าตาม
บัญชีข้นั ต้นของสิ นทรัพย์
(ท)

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืม ประมาณการหนี้ สินและสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไป และเงินปันผลของหุน้ บุริมสิ ทธิซ่ ึงถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สิน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อการผลิตสิ นทรั พย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายสาหรั บแผนการออกจากงานด้ วยความเห็นชอบร่ วมกัน
กลุ่มบริ ษทั ได้เสนอสิ ทธิ ให้พนักงานจานวนหนึ่ งที่เข้าหลักเกณฑ์ สาหรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบ
ร่ วมกัน พนักงานที่เห็นชอบกับข้อเสนอจะได้รับเงินจานวนหนึ่ งโดยคานวณผันแปรตามเงินเดือนล่าสุ ด จานวนปี
ที่ทางาน หรื อจานวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ กลุ่มบริ ษทั บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อมีแผนการออก
จากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ธ)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้
โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากผลกาไรหรื อขาดทุน
ประจาปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บันทึ กโดยคานวณจากผลแตกต่า งชั่วคราวที่ เกิ ดขึ้นระหว่างมู ลค่าตามบัญชี ข อง
สิ นทรัพย์และหนี้ สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิดจาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวต่อไปนี้ การรับรู ้ค่าความนิ ยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้ สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ น
รายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรื อทางภาษี และผลแตกต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อตั ราภาษี
ที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจาก
ลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สินตามมูลค่าตามบัญชี
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่ นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชาระ
กลุ่มบริ ษทั เชื่ อว่าได้ต้ งั ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคตซึ่ งเกิดจากการประเมิน
ผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทาให้กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนการตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยู่
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษีเงินได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสาหรั บหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษี
ต่า งกัน สาหรั บหน่ วยภาษีต่า งกันนั้นกิ จการมี ค วามตั้งใจจะจ่า ยชาระหนี้ สิ นและสิ นทรัพ ย์ภาษีเ งิ นได้ของ
งวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่ อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมี จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตต้อง
พิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กาไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ ง
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ พิจารณาจากแผนธุ รกิ จของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมี
จานวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท้ งั จานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(น) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าแต่ละสกุลเงินเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั
ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดจากการแปลงค่าจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทั้งนี้รวมถึง
รายการบัญชีที่เกิดจากการจ่ายชาระหรื อรับชาระสิ่ งตอบแทนล่วงหน้า
สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ ไ ม่ เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิ ด จากรายการบัญชี ที่ เป็ นเงิ นตราต่า งประเทศซึ่ งแสดงด้วยมู ลค่ า
ยุติธรรมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วดั มูลค่ายุติธรรม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หน่ วยงานต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
จากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าความนิ ยมและรายการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้ อหน่ วยงานต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสาหรับรายการซื้อที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 และแปลงค่าเป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นงวด สาหรับรายการซื้อที่เกิดในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียง
กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่าบันทึ กในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น และแสดงเป็ นรายการ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น จนกว่าจะมีการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป ยกเว้นผลต่าง
จากการแปลงค่าที่ถูกปันส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เมื่ อ หน่ ว ยงานต่า งประเทศถูก จาหน่ า ยส่ ว นได้เ สี ย ทั้ง หมดหรื อ เพีย งบางส่ ว นที่ ทาให้สู ญ เสี ย การควบคุม
ความมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้น
ต้องถูกจัดประเภทเป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาไรขาดทุนจากการจาหน่ าย หากกลุ่มบริ ษทั
จาหน่ายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเพียงบางส่ วนแต่ยงั คงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปั นสัดส่ วนให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม หากกลุ่มบริ ษทั จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเพียงบางส่ วนโดยที่กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีอิทธิ พล
อย่างมีนยั สาคัญ กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่ วนที่เกี่ยวข้องเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
รายการที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ กบั หน่ วยงานต่างประเทศ ซึ่ งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่า
จะมีแ ผนการชาระหนี้ หรื อไม่มีความเป็ นไปได้ว่า จะชาระเงินในอนาคตอันใกล้ ผลกาไรและขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงาน
ต่างประเทศ และรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรายการองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
จนกว่ามีการจาหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นออกไป
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(บ)

เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563

(บ.1) การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื่อเริ่ มแรก
ลูกหนี้การค้า ตราสารหนี้ ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อก และเจ้าหนี้ การค้ารับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ น
คู่สัญญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
ลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาของการทา
รายการ สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนวัดมูลค่า
เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินอื่น (นอกเหนื อจากลูกหนี้ การค้า
ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน)
จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อ
การออกตราสาร
(บ.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั มีการ
เปลี่ ยนแปลงโมเดลธุ รกิ จในการบริ หารสิ นทรั พย์ทางการเงิ น ในกรณี ดังกล่าวสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ ได้รับ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็ นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
−
−

ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นซึ่ งทาให้เกิ ดกระแสเงิ นสดเป็ นการจ่ายเพียงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้
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ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นได้หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
−

−

ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเพื่อ
ขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
ข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นซึ่ งทาให้เกิ ดกระแสเงิ นสดเป็ นการจ่ายเพียงเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้

ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า กลุ่มบริ ษทั อาจเลือกให้เงิ น
ลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่ งการเลือกนี้
สามารถเลือกได้เป็ นรายเงินลงทุน หรื อเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่ไม่ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ซึ่งรวมถึง
สิ นทรัพย์อนุ พนั ธ์ท้ งั หมด ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั สามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงิ น
ที่เข้าข้อกาหนดในการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ถูกวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนหากการกาหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนัยสาคัญ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินโมเดลธุ รกิจของสิ นทรัพย์ทางการเงิน โดยพิจารณานโยบายและวัตถุประสงค์ของการ
ลงทุน ความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน
สิ นทรั พย์ ทางการเงิ น - การประเมินว่ ากระแสเงิ นสดตามสั ญญาเป็ นการจ่ ายเพียงเงิ นต้ นและดอกเบีย้ จากยอด
คงเหลือของเงินต้ นหรื อไม่
สาหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้ “เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรก “ดอกเบี้ย” หมายถึง สิ่ งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้อง
กับจานวนเงินต้นที่คา้ งชาระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งและความเสี่ ยงในการกูย้ ืมโดยทัว่ ไป และต้นทุน
(เช่น ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากาไรขั้นต้น
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ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ กลุ่มบริ ษทั พิจารณา
ข้อกาหนดตามสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งรวมถึงการประเมินว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิ นประกอบด้วย
ข้อกาหนดตามสัญญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งอาจทาให้
ไม่เข้าเงื่อนไข ในการประเมิน กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึง
−
−
−

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ
เงื่อนไขเมื่อสิ ทธิ เรี ยกร้ องของกลุ่มบริ ษทั ถูกจากัดเฉพาะกระแสเงิ นสดจากสิ นทรั พย์ตามที่ กาหนด (เช่ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ผใู ้ ห้กไู้ ม่มีสิทธิไล่เบี้ย)

สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกาไรและขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน

สิ นทรั พย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรและขาดทุนสุ ทธิ
รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย

สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ราคาทุนตัดจาหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย
กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ยคานวณ
โดยใช้วิธี อ ตั ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จริ ง กาไรและขาดทุน จากอัต ราแลกเปลี่ย นและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน กาไรและขาดทุนสุ ทธิ อื่นรับรู ้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชี กาไรและขาดทุน
สะสมที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกาไร
หรื อขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุน
ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์เหล่านี้ วดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปั นผลรับรู ้เป็ นรายได้
ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่เงินปั นผลดังกล่าวเป็ นการคืนทุนของเงินลงทุน กาไร
และขาดทุนสุ ทธิ อื่นรั บรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นและจะไม่ถูกจัด ประเภท
รายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุน

267

268

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนีส้ ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกาไรและขาดทุน
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน หนี้ สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้ว ดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนหากให้ ถือไว้เพื่อค้า
ถื อเป็ นอนุ พนั ธ์หรื อกาหนดให้วดั มูลค่าเมื่ อเริ่ มแรกด้วยวิธีดังกล่าว หนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู ้กาไรและขาดทุ นสุ ทธิ รวมถึงดอกเบี้ยจ่าย
ในกาไรหรื อขาดทุน หนี้ สินทางการเงินอื่นที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ดอกเบี้ยจ่ายและกาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการ
ตัดรายการออกจากบัญชี ให้รั บรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน (ดู หมายเหตุข ้อ 4 (บ.6) สาหรั บหนี้ สินทางการเงิ นที่
กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ ยง)
(บ.3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นออกจากบัญชี เ มื่ อสิ ทธิ ตามสัญญาที่ จะได้รับกระแสเงิ น สดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อมีการโอนสิ ทธิ ในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอน หรื อในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั
ไม่ได้ท้ งั โอนหรื อคงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งการ
ควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษัท เข้า ทาธุ ร กรรมซึ่ ง มี การโอนสิ นทรั พ ย์ที่รั บรู ้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ นแต่ย งั คงความเสี่ ย งแล ะ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดในสิ นทรัพย์ที่โอนหรื อบางส่ วนของสิ นทรัพย์
ในกรณี น้ ี สิ นทรัพย์ที่โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้ นสุ ดลง ยกเลิก หรื อหมดอายุ
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปลี่ ยนแปลงหนี้ สิ นมี ค วามแตกต่างอย่า งมี นัยสาคัญ โดยรั บรู ้ หนี้ สินทางการเงิ นใหม่ด้วยมูลค่ายุติ ธรรมที่
สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี้ สินทางการเงินออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตดั รายการและสิ่ งตอบแทนที่
ต้องจ่าย (รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่ได้โอนไปหรื อหนี้สินที่รับมา) รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(บ.4) การหั กกลบ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวนสุ ทธิ
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู ้และกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจที่จะชาระ
ด้วยจานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
(บ.5) อนุพันธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผลกาไรหรื อขาดทุนจาก
การวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนทันที
(บ.6) การป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษทั ถื ออนุ พ นั ธ์ บางรายการเป็ นเครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ย งเพื่อการป้ องกันความเสี่ ย งในฐานะเปิ ด
เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย อนุพนั ธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลักและมีการบันทึกบัญชีแยกต่างหาก
หากสัญญาหลักที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินและเข้าเงื่อนไขที่กาหนดไว้
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม
การจาหน่ ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี รวมถึงผลกาไรหรื อ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ ายุติธรรมที่เคยบันทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกบันทึกในกาไร
หรื อขาดทุน
ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั จาหน่ายเงินลงทุนที่ถืออยู่เพียงบางส่ วน การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไป
และเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
อนุพันธ์
กลุ่ มบริ ษัทด าเนิ นธุ ร กิ จกับต่ างประเทศและมี ค วามเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ยและอัตรา
แลกเปลี่ยน กลุ่มบริ ษทั ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการทา
ประกันความเสี่ ยงรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยนของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินที่ทาประกันความเสี่ ยงไว้
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ป)

รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานธุรกิจ
ผลการดาเนิ นงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานจะแสดงถึงรายการ
ที่เกิดขึ้นจากส่ วนงานดาเนินงานนั้นโดยตรง รวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่ วนอย่างสมเหตุสมผล

5

กำรซื้อธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสี ยในบริษัทย่ อย
ปี 2563
(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้อธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
(1) Bien Hoa Packaging Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม

เมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กลุ่ มบริ ษัท ได้เ ข้า ซื้ อหุ ้นร้ อยละ 94.11 ใน Bien Hoa Packaging Joint Stock
Company (“SOVI”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเวียดนาม และเป็ นหนึ่ งในผูน้ า
ด้านบรรจุ ภณ
ั ฑ์กล่ องกระดาษ โดยการเข้าซื้ อหุ ้นดังกล่า วมี มูลค่า ตามสัญญา 2,070 พันล้านดอง หรื อ
เทียบเท่าเงินบาทประมาณ 2,669 ล้านบาท
การได้มาซึ่ งอานาจควบคุ มใน SOVI จะช่ วยขยายฐานลู กค้าในกลุ่ มอาหาร เครื่ องดื่ ม และสิ นค้าอุ ปโภค
บริ โภค อีกทั้งเป็ นการเพิ่มสัดส่ วนการบูรณาการในแนวตั้งกับโรงงานกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์
การซื้ อธุรกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั มีการใช้ผปู ้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินสุ ทธิ ที่ได้มา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมยังไม่เสร็ จสมบูรณ์
ดังนั้น สิ นทรัพย์และหนี้สินของ SOVI จึงถูกบันทึกบัญชีดว้ ยประมาณการมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการประเมินอาจมีการปรับปรุ งเมื่อรายงานของผูป้ ระเมินแล้วเสร็ จ
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการทบทวนอย่างต่อเนื่ องในระหว่างช่วงเวลาที่ วดั มูลค่า ซึ่ งหากมีขอ้ มูลใหม่ ที่ได้รับ
เพิ่มเติมภายในหนึ่ งปี นับจากวันที่มีการซื้ อธุรกิจและรับทราบข้อเท็จจริ งที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่
ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุ งใหม่
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ มีดงั นี้
หมายเหตุ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้
หั ก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์ สุทธิจำกกำรได้ มำ
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ท้งั หมด
เงินสดที่ได้มา
กระแสเงินสดจ่ ำย - สุ ทธิ
หั ก เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะ
กระแสเงินสดจ่ ำย - สุ ทธิ ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563

11
15, 16

14

13

มูลค่ ำยุติธรรม
SOVI
(ล้ านบาท)
42
532
184
194
1,017
9
(252)
(404)
(17)
(115)
1,190
(70)
1,120
1,549
2,669
(42)
2,627
(534)
2,093

เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จานวน 534 ล้านบาท ได้แสดงสุ ทธิ กบั เงินลงทุนค้างจ่าย
โดยจะถูกจ่ายเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันซื้อธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์และหนี้ สินของ SOVI มาจัดทางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
นับตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อธุรกิจ โดยยังไม่ได้นาผลการดาเนิ นงานรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
ทั้งนี้ ในปี 2563 SOVI มีรายได้จากการขายประมาณ 2,272 ล้านบาท และมีกาไรสาหรับปี ประมาณ 197 ล้านบาท
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจดังกล่าวรวม 51 ล้านบาท ซึ่งรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในงบกาไรขาดทุนรวม
(2) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทย่ อย ประเทศอินโดนีเซีย

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการตกลงร่ วมกับผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของ Fajar เพื่อปรั บเงื่ อนไข
เกี่ยวกับมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ จานวน 10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐหรื อเทียบเท่าเงิ นบาท 307 ล้านบาท
ส่ งผลให้ค่าความนิ ยมจากการซื้ อธุ รกิจลดลง 307 ล้านบาท และในเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้
จ่ายชาระเงินลงทุนค้างจ่าย จานวน 615 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม โดยจ่ายจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่มี
เงื่อนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน เนื่องจากบรรลุเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้แล้ว
(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษัทย่ อย
•

เมื่ อ วัน ที่ 31 มกราคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc. (“UPPC”) ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยได้เข้าทาสัญญาจาหน่ายหุน้ ออกใหม่อย่างมีเงื่อนไขกับ Rengo Co., Ltd. (“Rengo”) ประเทศ
ญี่ ปุ่น และต่อมาเมื่ อวันที่ 6 มี นาคม 2563 Rengo ได้โ อนเงิ นค่ า หุ ้นจ่ า ยล่ วงหน้า เป็ นจานวน 4,103
ล้านเปโซฟิ ลิปปิ นส์ หรื อเทียบเท่าเงินบาท 2,557 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 UPPC ได้รับการอนุมตั ิจดทะเบียนเพิ่มทุนจากหน่วยงานราชการ ส่ งผลให้
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนใน UPPC ลดลงจากร้อยละ 99.7 เป็ นร้อยละ 74.8
และรับรู ้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้น 1,648 ล้านบาท โดย UPPC ยังคงเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
กลุ่มบริ ษทั

•

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 กลุ่มบริ ษ ทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มในบริ ษ ทั พรี แ พค ประเทศไทย จากัด
(“พรี แพค”) จากร้อยละ 72 เป็ นร้อยละ 99.77 และ Tin Thanh Packing Joint Stock Company (“Batico”)
ประเทศเวียดนาม จากร้อยละ 89.99 เป็ นร้อยละ 99.98 จานวนเงินรวม 547 ล้านบาท
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่ได้มา
หั ก สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรลดลงขององค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

(ล้ านบาท)
475
(547)
(72)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ปี 2562
(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้อธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
(1) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทย่ อย ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่ อ วัน ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้เ ข้า ซื้ อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 55.004 ใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
(“Fajar”) ซึ่งเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศ
อินโดนี เซี ย การได้มาซึ่งอานาจควบคุมใน Fajar จะช่วยขยายการเติบโตของกลุ่มบริ ษทั ในภูมิภาคอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอินโดนี เซี ยซึ่ งมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจิ้งอย่างมากในอนาคต
โดยการเข้าซื้ อหุ ้นดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 9.6 ล้านล้านรู เปี ยห์ หรื อเทียบเท่าเงินบาทประมาณ 20,817
ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีเงินลงทุนค้างจ่ายที่อยูใ่ นบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะ
เพื่อการลงทุน จานวน 922 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ภายในเดือนมีนาคม 2563
(2) บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จากัด ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้าซื้อหุน้ ร้อยละ 80 ในบริ ษทั วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
(“Visy Thailand”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ชั้นนาในเอเชี ยซึ่ งผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารขึ้นรู ปถนอมอาหารที่สามารถ
รี ไซเคิลได้ให้แก่แบรนด์ผูผ้ ลิตอาหารชั้นนาระดับโลกที่ตอ้ งการบรรจุภณ
ั ฑ์คุณภาพสู ง Visy Thailand
ใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติความเร็ วสู งมาตรฐานสากล ซึ่ งมีเทคโนโลยีเฉพาะที่สามารถผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ช่วยยืดอายุอาหารและผลไม้ให้ยาวนาน และเป็ นระบบการผลิตที่มีกระบวนการจัดการของเสี ยจากการผลิต
อย่างครบวงจรโดยการเข้าซื้อหุน้ ดังกล่าวมีมูลค่าตามสัญญา 4,305 ล้านบาท
การได้มาซึ่งอานาจควบคุมใน Visy Thailand เป็ นการเสริ มสร้างศักยภาพและการเติบโตอย่างต่อเนื่ องของ
กลุ่มบริ ษทั ในฐานะผูใ้ ห้บริ การบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับอาหาร
และผลไม้ทอ้ งถิ่นของเอเชียซึ่งเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่สาคัญของโลก
การซื้ อธุรกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริ ษทั มีการใช้ผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินสุ ทธิที่ได้มา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระได้แล้วเสร็ จ
และมีการบันทึกรายการสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็ นมูลค่ายุติธรรมเรี ยบร้อย
ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั มีการทบทวนอย่างต่อเนื่ องในระหว่างช่วงเวลาที่วดั มูลค่า ซึ่ งหากมีขอ้ มูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติม
ภายในหนึ่ งปี นับจากวันที่มีการซื้ อธุรกิจและรับทราบข้อเท็จจริ งที่สะท้อนเหตุการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ื อ
ธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุ งใหม่
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ มีดงั นี้
หมายเหตุ
Fajar
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้
หั ก ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สิ นทรัพย์ สุทธิจำกกำรได้ มำ
ค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ ท้งั หมด
เงินสดที่ได้มา
กระแสเงินสดจ่ ำย - สุ ทธิ
หั ก เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะ
กระแสเงินสดจ่ ำย - สุ ทธิ ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562

10
11
13
14
16
14

13

295
3,932
2,594
22,550
3
38
745
(9,421)
(3,167)
(2,523)
(586)
14,460
(6,506)
7,954
12,863
20,817

มูลค่ ำยุติธรรม
Visy
Thailand
(ล้ านบาท)
23
263
235
44
1,406
528
19
(75)
(154)
(163)
(10)
2,116
(423)
1,693
2,612
4,305

รวม
318
4,195
2,829
44
23,956
531
38
764
(9,496)
(3,321)
(2,686)
(596)
16,576
(6,929)
9,647
15,475
25,122
(318)
24,804
(922)
23,882

เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จานวน 922 ล้านบาท ได้แสดงสุ ทธิ กบั เงินลงทุนค้างจ่าย และ
จะถูกจ่ายเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กาหนดไว้ภายในเดือนมีนาคม 2563
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั ได้นาสิ นทรัพย์ หนี้ สินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมาจัดทางบการเงินรวมสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับตั้งแต่วนั ที่ซ้ือธุรกิจ โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีรายได้จากการขาย 9,044 ล้านบาท
และกาไรสาหรับงวด 637 ล้านบาท ซึ่งรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารคาดว่า
หากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื้ อธุ รกิ จดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริ ษทั จะมีรายได้จากการขายเป็ น
จานวนเงินรวม 99,831 ล้านบาท และมีกาไรสาหรับปี เป็ นจานวนเงินรวม 6,275 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุรกิจดังกล่าวรวม 43 ล้านบาท ซึ่งรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในงบกาไรขาดทุนรวม
(ข) การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษัทย่ อย
ั ฑ์แบบคงรู ป โดยมี
ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจบรรจุภณ
Toppan Printing Company Limited ผูผ้ ลิ ตบรรจุ ภ ัณฑ์ในประเทศญี่ ปุ่นร่ วมลงทุนในบริ ษัทเอสซี จีพี -ที
พลาสติกส์ จากัด (“SCGP-T”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั โฮลดิ้งในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบคงรู ป คิดเป็ นมูลค่า 194 ล้านบาท
ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั มีสัดส่ วนการลงทุนใน SCGP-T ลดลงจากร้อยละ 100 เป็ นร้อยละ 51 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 200 ล้านบาท โดย SCGP-T ยังคงเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
กลุ่มบริ ษทั
ต่อมา ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มใน PT Indocorr Packaging Cikarang
(“Indocorr”) จากร้อยละ 80 เป็ นร้อยละ 100 และ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (“Fajar”) จากร้อยละ 55.004
เป็ นร้อยละ 55.235
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ดังนี้
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่ได้มา
หั ก สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรลดลงขององค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

(ล้ านบาท)
113
(192)
(79)
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
6

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการที่ เ กี่ ยวข้องกันกับกลุ่ มบริ ษัท หากกลุ่มบริ ษทั มี อานาจควบคุ มหรื อ
ควบคุมร่ วมกันหรื อ มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจ
ทางการเงินและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน
ความสัมพันธ์ที่มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่ อกิจกำร

บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั สยามนิปปอน อินดัสเตรี ยล เปเปอร์ จากัด
บริ ษทั สหกรี น ฟอเรสท์ จากัด
P&S Holdings Corporation
บริ ษทั เอสซีจี อินเตอร์เนชัน่ แนล คอร์ปอเรชัน่ จากัด
SCG International Vietnam Co., Ltd.
PT SCG International Indonesia
บริ ษทั สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จากัด
บริ ษทั เอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จากัด
บริ ษทั โสสุ โก้ เซรามิค จากัด
บริ ษทั สยามซานิทารี แวร์อินดัสทรี จากัด
Prime Group Joint Stock Company
บริ ษทั เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั กระเบื้องกระดาษไทย จากัด
บริ ษทั เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
SCG Marketing Philippines, Inc.
บริ ษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด
บริ ษทั เอสซีจี ซิเมนต์ จากัด
PT SCG Indonesia

ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชำติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
เวียดนาม
ไทย
ไทย
ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์
ไทย
ไทย
ไทย
อินโดนีเซีย

ลักษณะควำมสัมพันธ์

เป็ นบริ ษทั ใหญ่ในลาดับสู งสุ ด
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ชื่ อกิจกำร

ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชำติ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd. ฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
SCG International USA Inc.
สหรัฐอเมริ กา เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ระยองโอเลฟิ นส์ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
SCG Vietnam Co., Ltd.
เวียดนาม เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั นวอินเตอร์เทค จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
SCG International Australia Pty. Ltd.
ออสเตรเลีย เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซีจี พลาสติกส์ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามซานิทารี แวร์อินดัสทรี (หนองแค) จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กฎหมายเอสซีจี จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เท็กซ์พลอร์ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยาม โทเซลโล จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน่ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามโพลีสไตรี น จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทย เอ็มเอฟซี จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามโพลิเอททีลีน จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไอทีวนั จากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ชื่ อกิจกำร

ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชำติ

Nippon Paper Industries Co., Ltd.

ญี่ปุ่น

Rengo Co., Ltd.

ญี่ปุ่น

บริ ษทั ปูนซีเมนต์เอเซีย จากัด (มหาชน)

ไทย

ลักษณะควำมสัมพันธ์

มีกรรมการสาคัญร่ วมกันกับบริ ษทั ฟิ นิคซ พัลพ แอนด์
เพเพอร์ จากัด (มหาชน)
มีกรรมการสาคัญร่ วมกันกับบริ ษทั กลุ่มสยามบรรจุภณั ฑ์
จากัด
มีกรรมการสาคัญร่ วมกันกับบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน)

รายการที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกาหนดราคาสรุ ปได้ดงั นี้
2563

2562

นโยบายการกาหนดราคา

ราคาตลาด
คิดตามอัตราร้อยละของรายได้จากการขาย
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
วิธีตน้ ทุนบวกอัตรากาไรที่เทียบเคียงได้

(พันบาท)
บริ ษัทใหญ่
รายได้จากการขายสิ นค้า
ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าบริ การ

11,628
262,740
254,467
828,146

16,538
271,616
1,255,622
882,335

บริ ษัทร่ วม
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้เงินปันผล
ซื้อ

361,356
7,739
254,029

669,084
11,832
294,741

บริ ษัทอื่น
รายได้จากการขายสิ นค้า
ซื้อ
ค่าบริ การ

3,900,966
6,347,762
2,470,033

4,420,686
7,286,211
2,990,783

ราคาตลาด
ตามจานวนที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาดและราคาตามสัญญา
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้

2563

(พันบาท)

2562

ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

1,274
39,561
652,107
692,942

1,712
46,481
524,923
573,116

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่ น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

56,387
35,977
9,405
101,769

59,658
52,515
17,054
129,227

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั อื่น

-

4,601
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สาหรับเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้

ระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2563

(พันบาท)

2562

4,601
35,591
(40,192)
-

127,152
17,539
(140,090)
4,601

-

92,738
(92,738)
-

ระยะยาว
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

-

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ ทธิ การใช้ ซอฟต์ แวร์ ลูกหนีร้ ะยะยาวและเงินมัดจาแสดงภายใต้ ลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น
2563
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ ทธิ การใช้ ซอฟต์ แวร์ ลูกหนีร้ ะยะยาว
และเงินมัดจาแสดงภายใต้ ลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วม
รวม

2562
(พันบาท)

210,951
117,331
328,282

256,585
111,428
368,013

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH

281

�������������������������������������������������������������������������������

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
2563

(พันบาท)

2562

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

18,312
839,138
857,450

23,638
997,229
1,020,867

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่ น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

106,604
4,886
67,142
178,632

127,888
5,471
78,604
211,963

-

33,756,240
70,956
33,827,196

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั อื่น
รวม
รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี สาหรับเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
2563

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2562

(พันบาท)
33,827,196
23,415,700
7,910,548
36,476,305
(41,737,744)
(26,064,809)
33,827,196
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
2563
หนีส้ ิ นตามสัญญาเช่ า
ส่ วนที่หมุนเวียนและไม่ หมุนเวียน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื่น
รวม

(พันบาท)

2562

99,157
102,423
9,148
210,728

-

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสาคัญ
2563
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(พันบาท)

110,519
8,536
119,055

2562

94,414
18,354
112,768

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารสาคัญ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่ จ่ ายให้แก่ คณะกรรมการ
บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริ ษทั และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผูบ้ ริ หารของ
กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้งเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ที่กลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้ผบู ้ ริ หารในฐานะพนักงานของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
7

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

8

2562
(พันบาท)

126,005
2,135,233
26,749,324
2,245,140
31,255,702

61,574
1,660,516
1,128,059
1,543,696
4,393,845

สิ นค้ ำคงเหลือ
2563

2562

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่ วัสดุ ของใช้สิ้นเปลืองและอื่นๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หั ก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

(พันบาท)
3,491,472
4,128,493
772,706
966,692
3,651,692
4,031,065
3,388,148
3,605,673
1,748,110
977,173
13,052,128
13,709,096
(292,028)
(432,960)
12,760,100
13,276,136

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
และได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
การกลับรายการปรับลดมูลค่า

73,369,678
350,232
(388,834)

71,543,307
178,733
(71,872)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุส้ิ นเปลืองที่ใช้ไป

831,007
32,598,256

(369,904)
35,238,582
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
9

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม สาหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
มีดงั นี้
2563
2562
(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน
770,754
729,740
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(2,595)
ณ วันที่ 1 มกรำคม
768,159
729,740
ส่ วนแบ่งกาไรสุ ทธิจากเงินลงทุน - วิธีส่วนได้เสี ย
66,384
52,728
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น - วิธีส่วนได้เสี ย
(4,184)
118
รายได้เงินปันผล
(7,739)
(11,832)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
822,620
770,754
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปั นผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี้

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั สยามทบพันแพคเกจจิง้ จากัด
บริ ษทั สยามนิ ปปอน
อินดัสเตรี ยล เปเปอร์ จากัด
บริ ษทั สหกรี นฟอเรสท์ จากัด
P&S Holdings Corporation
รวม

สัดส่วน
การถือหุ ้น
โดยตรง/อ้อม
2563 2562
(ร้ อยละ)

ทุนชาระแล้ว
2563
2562

วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีราคาทุน
2563
2562
2563
2562
(พันบาท)

รายได้เงิ นปันผล
2563
2562

49

49

500,000

500,000

245,000

245,000

429,675

430,231

2,989

9,457

31
17
40

31
17
40

1,100,000
190,000
262,588
2,052,588

1,100,000
190,000
262,588
2,052,588

495,000
47,500
105,121
892,621

495,000
47,500
105,121
892,621

314,699
78,246
822,620

268,307
72,216
770,754

4,750
7,739

2,375
11,832
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บริ ษัทร่ วมที่ไม่ มีสาระสาคัญ
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมูลทางการเงินของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วมที่ไม่มีสาระสาคัญจากจานวนเงิน
ที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
2563
2562
(พันบาท)
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
822,620
770,754
ส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ใน
− กาไรสาหรับปี
66,384
52,728
− กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
(4,184)
118
− กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
62,200
52,846
10

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
หมายเหตุ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน
การรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้จากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั้งแรก
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

5
11
3 (ข)
11

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
(พันบาท)
213,680
43,681
(38,305)
219,056
13,271
232,327
(50,657)
181,670
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง
(พันบาท)
ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

28,105
3,551
31,656
5,831
37,487

มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

187,400
144,183

กลุ่มบริ ษทั ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์
ของสิ นทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปั จจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมจานวน 431 ล้านบาท (2562:
506 ล้ านบาท)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3
จากเกณฑ์ขอ้ มูลที่นามาใช้ ซึ่งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
11

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินและ
อาคาร
ส่วนปรับปรุ ง
และ
ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้ าง

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 5)
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนไปสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่รายงานในงวดก่ อน
การรับรู ้ สินทรัพย์สิทธิการใช้
จากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16
เป็ นครั้งแรก (ดูหมายเหตุข้อ 3 (ข))
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 5)
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
โอนจากอสังหาริ มทรัพย์เ พือ่ การลงทุน
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ ยานพาหนะ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และ
งานระหว่าง
และอุปกรณ์ สานักงาน อุปกรณ์
ก่อสร้ าง
(พันบาท)

4,313,560 17,715,193 114,295,987 1,794,586
3,520,309 1,773,589
24,566,269
158,872
31,234
269,797
2,062,393
70,626
(1,821)
(23,238)
(847,070) (20,370)
(6,395)
38,305
64,035
497,277
2,996,050
50,396

พืชเพือ่
การให้
ผลิตผล

รวม

430,394
181,017
11,435
(33,219)
3,989

4,955,368
1,494,695
4,745,672
(4,922)
(3,369,468)

23,387
281
18,016

143,528,475
31,694,751
7,191,438
(930,640)
(6,395)
38,305
260,295

(40,439)

(155,720)

(981,281)

(6,097)

(4,820)

(62,617)

-

(1,250,974)

7,925,183

20,076,898

142,085,953

2,048,013

588,796

7,758,728

41,684

180,525,255

568,361
718,330
103,905
9,992
475,436
8,493,544 20,795,228 142,189,858 2,058,005 1,064,232
171,636
318,556
1,013,407
14,539
25,604
197,142
292,908
1,502,510
107,495
175,898
(14,852)
(16,396) (1,552,849) (51,254) (43,057)
50,657
99,028
589,491
3,551,691
40,158
9,374

7,758,728
12,979
6,567,437
(4,616)
(4,288,233)

1,876,024
41,684 182,401,279
1,556,721
3,919
8,847,309
(9,617) (1,692,641)
50,657
10,946
12,455

(55,809)
(6,098)
(134,699)
710
8,941,346 21,973,689 146,569,918 2,169,653

(1,900)
(10,434)
1,230,151 10,035,861

46,932

(208,230)
190,967,550
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ที่ดินและ
อาคาร
ส่วนปรับปรุ ง
และ
ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง
ค่าเสื่อมราคาสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
1,181,321 9,361,582
670,534
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 5)
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
99,122
620,844
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
(121)
(21,229)
โอนไปสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
โอนเข้า (ออก)
(13,228)
36,575
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
(2,025)
(59,783)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,265,069 10,608,523
82,020
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 5)
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
157,071
839,953
จาหน่าย/ตัดรายการบัญชี
(7,350)
(14,564)
โอนเข้า (ออก)
4,673
(4,763)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
2,564
4,891
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,422,027 11,516,060
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
ภายใต้สญั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
สินทรัพย์สิทธิการใช้

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ ยานพาหนะ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และ
งานระหว่าง
และอุปกรณ์ สานักงาน อุปกรณ์
ก่อสร้าง
(พันบาท)

พืชเพือ่
การให้
ผลิตผล

รวม

72,860,757 1,422,842
6,836,129
94,471
4,958,239
147,325
34,033
(782,226) (19,766)
(5,670)
267,745
7,038

313,805
137,628
48,211
(29,593)
(797)

2,590
-

9,521
3,457
327

85,149,828
7,738,762
5,877,198
36,623
(852,935)
(5,670)
297,660

(509,758)
(4,492)
83,659,249 1,647,418
430,754
11,093
5,626,132
160,928
(1,503,785) (50,501)
(8,315)
(472)

(3,720)
465,534
15,609
269,992
(27,254)
(283)

2,590
-

13,305
3,029
(9,617)
687

(579,778)
97,661,688
539,476
7,057,105
(1,613,071)
(8,473)

53,361
88,257,396

932
1,769,398

(2,210)
721,388

2,590

7,404

59,538
103,696,263

6,660,114
6,660,114

9,468,375
9,468,375

56,782,798
1,643,906
58,426,704

400,595
400,595

100,565
22,697
123,262

7,756,138
7,756,138

28,379
28,379

81,196,964
1,666,603
82,863,567

6,708,314
811,005
7,519,319

9,745,254
712,375
10,457,629

56,924,749
1,387,773
58,312,522

365,492
34,763
400,255

119,658
389,105
508,763

10,033,271
10,033,271

39,528
39,528

83,936,266
3,335,021
87,271,287

ในปี 2563 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริ ษทั เพิม่ ขึ้นเป็ นจานวน 481 ล้านบาท
ในปี 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง จานวน 59 ล้านบาท (2562: 81 ล้ านบาท) โดยมีอตั ราดอกเบี้ยที่รับรู ้ร้อยละ 1.30 ถึง
5.35 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 1.95 ถึง 5.45 ต่ อปี )
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากการขายสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งในประเทศสิ งคโปร์ซ่ ึ งได้ยุติ
การดาเนิ นงานทั้งหมดแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาไรจากการขายสิ นทรัพย์จานวน 260 ล้านบาท
ซึ่งรวมบันทึกอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีขอ้ บ่งชี้การด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ ซึ่ งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ หรื อมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจาหน่ายจากมูลค่าคงเหลือของหน่วยสิ นทรัพย์ แล้วแต่จานวนใดจะสู งกว่า
ทั้งนี้ วิธีการคิ ด ลดกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ ค าดว่า จะได้รั บ กลุ่ มบริ ษัทใช้กระแสเงิ นสดในอนาคตเป็ น
ประมาณการสาหรับ ห้า ปี ข้า งหน้า มูล ค่า ที่เ หลือ อยู่สุ ด ท้า ย และใช้อตั ราคิด ลดจากต้น ทุน เงิน ทุน ถัว เฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งกาหนดจากประมาณการและดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หาร และวิธีมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนจากมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั ประเมิ นมูลค่าโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ และการวัดมูลค่ายุติธรรม
ดังกล่าวถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
12

สั ญญำเช่ ำ
ในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั เช่าที่ดินอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยค่าเช่ามีกาหนดชาระและอัตราที่
ระบุไว้ในสัญญา
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

จานวนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
− ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
− อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
− เครื่ องจักรและอุปกรณ์
− เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สานักงาน
− ยานพาหนะ
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่า
ค่าเช่าจ่าย

54,205
139,214
90,951
9,446
223,002
1,369
205,752
60,629
-

2562
(พันบาท)

736,098
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
13

ค่ ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอื่น
ค่าความนิยม
ค่าลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
และอื่นๆ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 5)
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 5)
เพิม่ ขึ้น
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 5)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ (ดูหมายเหตุข้อ 5)
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สัญญาที่ทา
ค่าลิขสิทธิ์
กับลูกค้าและ
ทาง
ความสัมพันธ์
เทคโนโลยี
กับลูกค้า
(พันบาท)

รวม
สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนอื่น

2,289,836
15,475,019
-

1,035,786
75,313
67,948
(9,610)
10,108

374,341
-

153,597
-

1,035,786
603,251
67,948
(9,610)
10,108

(152,589)
17,612,266
1,208,394
-

(2,928)
1,176,617
3,822
127,314
(3,761)
33,066

374,341
-

153,597
-

(2,928)
1,704,555
3,822
127,314
(3,761)
33,066

(196,990)
18,623,670

(873)
1,336,185

374,341

153,597

(873)
1,864,123

-

728,070
64,403
77,624
(9,598)

8,319
-

24,081
-

728,070
64,403
110,024
(9,598)

-

(2,376)
858,123
2,918
87,828
(3,731)

8,319
24,956
-

24,081
50,172
-

(2,376)
890,523
2,918
162,956
(3,731)

-

(1,114)
944,024

33,275

74,253

(1,114)
1,051,552

17,612,266
18,623,670

318,494
392,161

366,022
341,066

129,516
79,344

814,032
812,571
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม กลุ่มบริ ษทั กาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้
ซึ่ งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ใช้กระแสเงินสดในอนาคตเป็ น
ประมาณการสาหรับห้าปี ข้างหน้า มูลค่าที่เหลืออยู่สุดท้าย และใช้อตั ราคิดลดจากต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งกาหนดจากประมาณการและดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
14

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี (หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

2562

(พันบาท)
971,601
744,955
(2,403,658)
(2,873,568)
(1,432,057)
(2,128,613)

292

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้

สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

บันทึกเป็ น
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ณ วันที่ ในกาไรหรื อ ในกาไรขาดทุน เพิม่ ขึ้น
1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น จากการ
2562
(หมายเหตุ 27)
ซื้ อธุรกิจ
(พันบาท)

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

27,796
20,604
89,380
26,693

221,119
6,454
15,255
(4,686)

-

38,618
6,241
-

(335)
(1)
(43)
116

287,198
27,057
110,833
22,123

392,046
852
557,371

137,085
2,681
377,908

38,139
38,139

144,303
189,162

(2,237)
(71)
(2,571)

709,336
3,462
1,160,009

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
อื่นๆ
รวม

387,864
7,552
395,416

55,489
(32)
(741)
54,716

-

2,727,285
106,011
3,599
2,836,895

1,603
(3)
(5)
1,595

3,172,241
105,976
10,405
3,288,622

สุ ทธิ

161,955

323,192

38,139

(2,647,733)

(4,166)

(2,128,613)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงินลงทุน
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม

ผลกระทบ
บันทึกเป็ น
จากการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ณ วันที่ เปลี่ยนแปลง ในกาไรหรื อ ในกาไรขาดทุน เพิม่ ขึ้น
1 มกราคม นโยบาย
ขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น จากการ
2563
การบัญชี
(หมายเหตุ 27)
ซื้ อธุรกิจ
(พันบาท)

ผลต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

287,198
27,057
110,833
22,123

795
-

212,471
32,022
506
(25,212)
6,612

-

1,892

(1,438)
(6)
9
(142)

498,231
32,022
28,352
85,630
30,485

709,336
3,462
1,160,009

628
1,423

(18,293)
15,098
223,204

34,093
34,093

505
2,397

(2,282)
(167)
(4,026)

723,359
19,021
1,417,100

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
อื่นๆ
รวม

3,172,241
105,976
10,405
3,288,622

(97)
(97)

(482,312)
(16,533)
(468)
(499,313)

-

114,847
114,847

(54,799)
(6)
(97)
(54,902)

2,749,977
89,437
9,743
2,849,157

สุ ทธิ

(2,128,613)

1,520

722,517

34,093

(112,450)

50,876

(1,432,057)

กฎระเบียบของรัฐบาลประเทศอินโดนี เซี ย ตามประกาศ PP No. 1 Tahun 2020 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ปรับลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 25 เป็ นอัตราร้อยละ 22 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และ 2564
และอัตราร้อยละ 20 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 เป็ นต้นไป กลุ่มบริ ษทั ปรับลดสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ทาให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในงบกาไรขาดทุนรวมลดลง 482 ล้านบาท

294

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์
(หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
2563

2562
(พันบาท)

ผลแตกต่างชัว่ คราว
− ลูกหนี้ การค้า
− สิ นค้าคงเหลือ
− ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
− ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
− อื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

51,117
2,077
23,706
83,725
116,590
1,236,556
1,513,771

46,848
622
3,328
92,159
67,957
449,646
660,560

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั ไม่ได้ใช้ซ่ ึ งกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ส้ิ นสุ ดการให้ประโยชน์ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ โดยจะสิ้ นสุ ดการให้ประโยชน์ภายใน
ปี 2568
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
15

กำรเปลี่ยนแปลงของหนีส้ ิ นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืม
หมายเหตุ ระยะสั้น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงจาก
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงที่เ กิดจากการได้มาในบริ ษทั ย่อย
5
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในงวดก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
3 (ข)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงจาก
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
สัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงที่เ กิดจากการได้มาในบริ ษทั ย่อย
5
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มใิ ช่เ งินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

27,728,164

เงินกูย้ ืม
หนี้สิน
ระยะยาว
ตามสัญญาเช่า
(พันบาท)
739,125
29,150

28,496,439

10,451,382
2,923,100

11,559,751
6,412,714

(65,136)
160,282

21,945,997
9,496,096

(143,941)
40,958,705
40,958,705

(209,530)
18,502,060
18,502,060

(1,158)
123,138
1,435,044
1,558,182

(354,629)
59,583,903
1,435,044
61,018,947

(26,091,933)
195,153

9,675,598
56,740

(490,137)
339,032
-

(16,906,472)
339,032
251,893

18,125
15,080,050

47,988
71,421
28,353,807

7,235
19,438
1,433,750

73,348
90,859
44,867,607

รวม

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 บริ ษทั นาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
ไปชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จานวนเงิน 13,000 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน
จากการเสนอขายหลักทรัพย์

296

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
16

หนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้
2563
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
− ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน

(พันบาท)

2562

15,080,050

7,131,509

7,377
16,294,784
16,302,161

2,037,784
145,851
2,183,635

426,936

87,801

31,809,147

9,402,945

49,803
12,001,843
12,051,646

3,405,857
12,912,568
16,318,425

1,066,814

35,337

รวม

13,118,460

16,353,762

รวมหนีส้ ิ นที่มีภำระดอกเบีย้

44,927,607

25,756,707

ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
− ส่ วนที่มีหลักประกัน
− ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวม
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
− ส่ วนที่มีหลักประกัน
− ส่ วนที่ไม่มีหลักประกัน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งของกลุ่มบริ ษทั ได้ชาระคืนเงิ นกูท้ ี่ มีการนาที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ไปเป็ นหลักประกันทั้งจานวนครบถ้วนแล้ว ซึ่งปัจจุบนั ได้ปลดภาระจานองสิ นทรัพย์ท้ งั หมดในระหว่าง
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงิ น กู ้ยื ม ที่ มี ภ าระดอกเบี้ ย ส่ ว นที่ มี ห ลัก ประกัน ที่ ไ ด้ม าจากการซื้ อ กิ จ การในประเทศเวี ย ดนาม ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 ได้มีการนาลูกหนี้ การค้า สิ นค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็ นหลักประกันใน
สัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าว มีมูลค่าตามบัญชีรวม 297 ล้านบาท ซึ่งอยูร่ ะหว่างปลดภาระจานอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั มี อตั รา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 0.55 ถึง 9.50 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 1.28 ถึง 9.75 ต่ อปี )
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.00
ถึง 10.90 ต่อปี (2562: ร้ อยละ 2.40 ถึง 12.11 ต่ อปี )
17

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

เจ้ าหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น

6

857,450
6,845,051
7,702,501

1,020,867
6,436,244
7,457,111

เจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น

6

178,632
2,483,985
2,662,617
10,365,118

211,963
2,389,490
2,601,453
10,058,564

รวม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
18

ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
กลุ่มบริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่
ความเสี่ ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด
(เงินลงทุน)
ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรั บผลประโยชน์ พนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบาเหน็จ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม
หั ก สิ นทรัพย์โครงการของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน - สุ ทธิ

(พันบาท)

3,465,025
45,144
109,766
3,619,935
161
3,620,096
(22,013)
3,598,083

2562

3,248,040
46,027
92,437
3,386,504
10,552
3,397,056
(21,699)
3,375,357
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ าปั จจุบันของประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
2563
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์จากการโอนย้ายพนักงาน
ต้นทุนบริ การในอดีตจากการปรับปรุ งเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ
อื่นๆ
ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2562
(พันบาท)

3,386,504

1,928,199

217,515
102,852
31,768
352,135

165,863
109,898
15,472
13,547
527,368
832,148

158,262
(6,729)
151,533

200,672
(11,926)
188,746

(281,908)
11,671
(270,237)

(139,803)
577,214
437,411

3,619,935

3,386,504

เมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2562 มี การประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเกี่ ยวกับการปรั บปรุ งพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน โดยมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งกาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง
เพิ่มเติม หากลูกจ้างทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
400 วัน จากเดิมอัตราค่าชดเชยสู งสุ ดคือ 300 วัน ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เป็ นค่าใช้จ่าย 527 ล้านบาท ในงบกาไรขาดทุนรวม และทาให้กาไรสุ ทธิลดลง 338 ล้านบาท
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ โครงการของบริ ษัทย่ อยในต่ างประเทศ
2563
สิ นทรัพย์โครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม
จานวนที่จ่ายสมทบ
ผลประโยชน์จ่าย
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
สิ นทรัพย์ โครงกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2562

(พันบาท)
21,699
22,561
7,995
7,315
(7,995)
(7,315)
(801)
1,115
(862)
22,013
21,699

ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
2563

2562
(พันบาท)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

26,358
87,068
45,637
159,063

(1,348)
158,479
43,541
200,672
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
2563
2562
(ร้ อยละ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด *
− ประเทศไทย
1.18 - 1.82
1.46 - 1.90
− ประเทศเวียดนาม
2.53
4.01
− ประเทศอินโดนี เซี ย
6.6 - 7.5
7.1 - 8.05
− ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
5.50
5.50
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
3.00 - 8.00
2.00 - 8.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
2.00 - 50.00
2.00 - 50.00
อัตรามรณะ ***
50.00, 100.00 ของ TMO2017
50.00, 100.00 ของ TMO2017
* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสาหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบาเหน็จ
** ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการทางานของพนักงาน
*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table 2017)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่ อประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2563
2562
(พันบาท)
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50
ลดลงร้อยละ 0.50
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
ลดลงร้อยละ 1.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00
ลดลงร้อยละ 10.00

(149,814)
163,399

(147,956)
161,670

306,347
(264,811)

322,451
(276,639)

(71,156)
74,133

(74,066)
77,347

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
19

ทุนเรื อนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ลดมูลค่าหุน้
- หุน้ สามัญ
ออกหุ ้นใหม่
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ลดมูลค่าหุน้
- หุน้ สามัญ
ออกหุ ้นใหม่
- หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุ้นสำมัญ

ราคาตาม
2563
2562
มูลค่าหุน้ จานวนหุน้
มูลค่า
จานวนหุน้
(บาท)
(พันหุ้ น / พันบาท)

มูลค่า

1

4,500,000

4,500,000

-

-

1

-

-

1,563,000

1,563,000

1

-

-

2,937,000

2,937,000

1

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

1

3,126,000

3,126,000

-

-

1

-

-

1,563,000

1,563,000

1

1,166,920

1,166,920

1,563,000

1,563,000

1

4,292,920

4,292,920

3,126,000

3,126,000

การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่ อประชาชนทั่วไปเป็ นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 214 (10/2562) ได้มีมติอนุมตั ิแผนการเสนอขาย
หุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) ของบริ ษทั และอนุ มตั ิการนาหุ ้นสามัญของบริ ษทั
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยกาหนดสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่จะเสนอขายเป็ นจานวน
ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ภายหลังการเพิม่ ทุน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวน
เพื่อเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครั้ งแรกต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยบริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้นสามัญจานวนไม่เกิน 1,374 ล้านหุ ้น
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
บริ ษทั ได้เสนอขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก จานวน 1,296.68 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็ น (1) การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1,127.55 ล้านหุ ้น เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก และ (2) การจัดสรรหุ ้นส่ วนเกิน จานวน 169.13 ล้านหุน้ โดยผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิน
ได้ยมื หุน้ สามัญ จานวน 169.13 ล้านหุน้ จากบริ ษทั ใหญ่เพื่อส่ งมอบให้แก่ผจู ้ องซื้ อ โดยผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกินจะต้อง
ดาเนินการจัดหาหุน้ จานวนดังกล่าวโดยการซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรื อใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริ ษทั จัดสรรไว้สาหรับการใช้สิทธิ ดงั กล่าว รวมเป็ น
จานวน 169.13 ล้านหุน้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หุน้ ของบริ ษทั เริ่ มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ จานวนหุ ้นที่ออกจาหน่ ายแล้ว
1,127.55 ล้านหุ ้น ด้วยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) เป็ นจานวนเงิน 39,464 ล้านบาท
โดยหุน้ สามัญของบริ ษทั เริ่ มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ภายหลังครบกาหนดระยะเวลา 30 วัน ในการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญ ผูจ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกิน
ได้ซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมเป็ นจานวน 129.76 ล้านหุน้ และผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิน
ได้แจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 39.37 ล้านหุ ้นจากบริ ษทั ในราคา 35 บาทต่อหุ ้น
ซึ่ งเป็ นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขาย คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,378 ล้านบาท เพื่อส่ งคืนให้แก่บริ ษทั ใหญ่
ทั้งนี้ บริ ษทั ดาเนิ นการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวให้แก่ผจู ้ ดั สรรหุ ้นส่ วนเกิน และจดทะเบียน
เปลี่ ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อวันที่ 25 พฤศจิ กายน 2563 โดยมี หุ้นที่ ออกจาหน่ ายแล้ว
ทั้งหมดจานวน 4,293 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นทุนชาระแล้วทั้งสิ้ น 4,293 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ ้นสามัญ จานวน 750 ล้านบาท แสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นที่ได้รับ
จากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นจานวน 40,860 ล้านบาท
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ปี 2562
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 มีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท จานวน 156.3 ล้านหุ ้น เป็ น
หุ ้นละ 1 บาท จานวน 1,563 ล้านหุ ้น ส่ งผลให้บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชาระแล้วเพิ่มขึ้น
1,406.7 ล้า นหุ ้น โดยการเปลี่ ย นแปลงมู ลค่ า หุ ้นที่ ตราไว้ข องบริ ษัทไม่ ทาให้ทุนจดทะเบี ย นของบริ ษัท
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ นี้ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจานวนเงิน 1,563 ล้านบาท เป็ นจานวน 4,500 ล้านบาท โดยการออก
หุ ้นสามัญปั นผลจานวน 1,563 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ ้น ต่อ 1 หุ ้นสามัญปั นผล และออก
หุน้ ใหม่จานวน 1,374 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท การเพิ่มทุนนี้ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
20

สำรองและองค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้น
สู งกว่า มู ลค่ า หุ ้นที่ จดทะเบี ย นไว้ บริ ษั ท ต้อ งนาค่ า หุ ้นส่ ว นเกิ น นี้ ต้ งั เป็ นทุ นส ารอง (“ส่ ว นเกิ นมู ลค่ า หุ ้ น ”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุน สารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้จะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ างบการเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่า
ทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริ ษทั จนกระทัง่ มีการจาหน่ายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของปี 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วย
−

−

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจนกระทัง่ มีการตัดรายการ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นจนกระทัง่ มีการตัดรายการหรื อจัดประเภทใหม่ มูลค่าดังกล่าวจะถูกปรับด้วยค่าเผื่อผลขาดทุน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ ายุติธรรมของปี 2562
การเปลี่ ย นแปลงมู ลค่า ยุติ ธรรมของเงิ น ลงทุ น เผื่อ ขายที่ บ ัน ทึ ก ไปยังส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น รวมผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่ มีการจาหน่ายเงินลงทุนนั้น
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
21

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอำนำจควบคุม
ตารางต่อไปนี้ สรุ ปข้อมู ลเกี่ ย วกับบริ ษ ัทย่อยแต่ ละรายของกลุ่ มบริ ษ ัทที่ มีส่ วนได้เสี ยที่ ไ ม่ มีอานาจควบคุ ม
ที่มีสาระสาคัญก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
บริ ษทั
ฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
จากัด (มหาชน)
2563
2562

ส่ วนของส่ วนได้เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ร้อยละของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เ สีย
ที่ไม่มอี านาจควบคุม

บริ ษทั
กลุ่มสยามบรรจุภณั ฑ์
จากัด
2563
2562
(พันบาท)

PT Fajar Surya
Wisesa Tbk.
2563
2562 *

30.42%
5,896,710
18,930,923
(2,837,349)
(1,131,329)
20,858,955

30.42%
6,854,079
19,153,282
(3,548,932)
(1,093,064)
21,365,365

30.00%
5,605,154
14,350,113
(9,019,395)
(682,656)
10,253,216

30.00%
4,675,657
11,289,766
(5,661,055)
(630,549)
9,673,819

44.76%
6,314,406
15,668,009
(7,295,004)
(7,508,483)
7,178,928

44.76%
6,007,852
14,703,278
(8,153,703)
(5,014,272)
7,543,155

6,345,294

6,499,344

3,075,965

2,902,146

3,213,288

3,376,316

5,949,472
(413,211)
5,766
(407,445)

6,992,032
(249,762)
(14,197)
(263,959)

16,669,953
801,621
(10,916)
790,705

16,864,353
548,191
(47,807)
500,384

17,101,014
762,600
(15,356)
747,244

8,570,868
553,552
(12,589)
540,963

(287,512)
(125,699)

(173,784)
(75,978)

561,135
240,486

383,734
164,457

421,260
341,340

305,324
248,228

4,012
1,754
(407,445)

(9,878)
(4,319)
(263,959)

(7,641)
(3,275)
790,705

(33,465)
(14,342)
500,384

(8,483)
(6,873)
747,244

(6,936)
(5,653)
540,963

251,001
621,282
(1,047,568)

445,662
439,060
(795,387)

1,305,523
(4,276,564)
2,978,127

1,494,862
(1,213,413)
(292,976)

971,679
(1,640,814)
671,376

(2,955,508)
(903,683)
3,786,729

(175,285)

89,335

7,086

(11,527)

2,241

(72,462)

เงินปันผลที่จ่ายให้กับ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม
29,920
* งบกาไรขาดทุนสาหรับงวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562

66,630

62,280

41,520

446,045

-

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
- ส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
- ส่วนที่เ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เ ป็ นของส่วนได้เ สียที่ไม่มอี านาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุ ทธิ
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
22

ข้ อมูลตำมส่ วนงำนธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั นาเสนอข้อมูลตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุรกิจเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
ระบบการบริ หารการจัดการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงิ นภายในของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการ
กาหนดส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ รายได้และผลการดาเนิ นงานจากส่ วนงานเป็ นรายการที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับส่ วนงานหรื อที่สามารถ
ปันส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล
ส่ วนงานธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุรกิจที่สาคัญ ดังนี้
สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจร

ประกอบด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์เยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์
กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการจัดจาหน่าย (Retail Display
Packaging) ถุงกระดาษรี ไซเคิลสาหรับสิ นค้าอุปโภคบริ โภค และถุงอุตสาหกรรม
กระดาษบรรจุ ภ ัณ ฑ์ และบรรจุ ภ ัณ ฑ์ จ ากวัส ดุ ส มรรถนะสู ง และพอลิ เ มอร์
(Performance and Polymer Packaging หรื อ “PPP”) ทั้ งแบบอ่ อ นตั ว (Flexible
Packaging) และแบบคงรู ป (Rigid Packaging)

สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ประกอบด้วยภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สัมผัสอาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์เขียน
และเยือ่ กระดาษ
ส่ วนงานอื่ น

กิจการลงทุน

ข้อมูลตามส่ วนงานธุรกิจใช้สาหรับการประเมินผลการดาเนิ นงานและจัดสรรทรัพยากรสาหรับผูบ้ ริ หาร กลุ่มบริ ษทั
ประเมินความสามารถในการดาเนินงานตาม EBITDA

33,741,848
813,110
68,705,641
19,932,159
123,192,758

40,111,534
10,106,365
7,639,235
5,204,726
63,061,860
60,130,898
123,192,758

10,302,426

ข้ อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวี ยน
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยนอืน่
รวมสิ นทรัพย์

เงิ นกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้ สินหมุนเวี ยนอืน่
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินไม่หมุนเวี ยนอืน่
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ื อหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ข้ อมูลเพิ่มเติม
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน
46,397,758

41,463,749
9,418,073
3,987,801
5,318,259
60,187,882
53,504,463
113,692,345

29,893,363
823,150
63,651,687
19,324,145
113,692,345

สายธุรกิ จบรรจุ ภณ
ั ฑ์
แบบครบวงจร
2563
2562

777,140

1,465,130
1,569,240
1,185,393
635,544
4,855,307
20,433,163
25,288,470

4,891,681
392,945
18,774,437
1,229,407
25,288,470

842,790

1,961,047
1,728,494
365,961
704,891
4,760,393
21,183,648
25,944,041

5,881,566
340,523
477
18,739,416
982,059
25,944,041

สายธุรกิ จเยือ่ และกระดาษ
2563
2562

ข้ อมูลตามส่ วนงานธุรกิจสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

121,600

23,435,242
304,929
5,093,582
392,683
29,226,436
64,512,378
93,738,814

2562

32,376

33,907,033
266,581
12,000,000
306,094
46,479,708
23,381,335
69,861,043

34,339,430
430,231
34,447,438
213,341
430,603
69,861,043

(พันบาท)

58,028,265
429,675
34,447,438
324,220
509,216
93,738,814

2563

ส่วนงานอืน่

-

(33,202,759)
(552,996)
(799,750)
(34,555,505)
(35,235,657)
(69,791,162)

(33,742,877)
(35,254,396)
(533,011)
(260,878)
(69,791,162)

-

(34,101,688)
(629,245)
(34,730,933)
(35,253,451)
(69,984,384)

(34,731,036)
(35,254,396)
259,123
(258,075)
(69,984,384)

รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน
2563
2562

11,201,166

31,809,147
11,427,538
13,118,460
6,232,953
62,588,098
109,840,782
172,428,880

62,918,917
822,620
6,152
87,271,287
21,409,904
172,428,880

47,272,924

43,230,141
10,783,903
16,353,762
6,329,244
76,697,050
62,815,995
139,513,045

35,383,323
770,754
16,669
82,863,567
20,478,732
139,513,045

งบการเงิ นรวมเอสซี จีพี
2563
2562

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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71,625,219
380,587
72,005,806
(56,245,390)
15,760,416
1,036,104
16,796,520
(7,600,011)
9,196,509
(1,359,196)
7,837,313
(1,222,821)
6,614,492
6,614,492

78,902,697
272,241
79,174,938
(61,007,890)
18,167,048
653,473
18,820,521
(8,401,323)

10,419,198
(1,346,227)
9,072,971
(1,102,030)
7,970,941

7,970,941

59,561
(662,326)

(738,738)
(77,676)
(816,414)
94,527
(721,887)

13,883,271
1,564,325
15,447,596
(14,422,014)
1,025,582
133,469
1,159,051
(1,897,789)

39,485
(434,434)

(545,846)
(83,148)
(628,994)
155,075
(473,919)

17,444,648
1,349,383
18,794,031
(17,483,358)
1,310,673
223,639
1,534,312
(2,080,158)

สายธุรกิ จเยือ่ และกระดาษ
2563
2562

6,823
2,387,588

3,189,419
(818,922)
2,370,497
10,268
2,380,765

2562

13,243
1,258,891

2,489,388
(1,266,288)
1,223,100
22,548
1,245,648

4,120,961
4,120,961
(1,631,573)

(พันบาท)

4,997,217
4,997,217
(1,807,798)

2563

ส่วนงานอืน่

(2,390,285)

(3,176,859)
790,944
(2,385,915)
(4,370)
(2,390,285)

(1,836,566)
(1,836,566)
2,097,312
260,746
(5,181,794)
(4,921,048)
1,744,189

(1,547,689)

(2,511,042)
967,203
(1,543,839)
(3,850)
(1,547,689)

(1,729,970)
(1,729,970)
2,077,403
347,433
(4,416,878)
(4,069,445)
1,558,403

รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน
2563
2562

66,384
7,305,918

9,693,020
(1,451,881)
8,241,139
(1,001,605)
7,239,534

92,785,968
92,785,968
(73,332,592)
19,453,376
602,365
20,055,741
(10,362,721)

52,728
5,891,260

8,629,009
(1,741,429)
6,887,580
(1,049,048)
5,838,532

89,069,867
89,069,867
(71,651,345)
17,418,522
963,826
18,382,348
(9,753,339)

งบการเงิ นรวมเอสซี จีพี
2563
2562

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

สายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร มีสัดส่ วนรายได้เท่ากับร้อยละ 85 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่ งมาจากธุรกิจกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ ร้อยละ 52 ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
เยือ่ และกระดาษ ร้อยละ 26 และธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุสมรรถนะสู งและพอลิเมอร์ ร้อยละ 7

ข้ อมูลจากงบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
ลู กค้าภายนอก
ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อนื่
กาไรก่ อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนต้นทุนทางการเงิ น
และภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิ น
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษี เงิ นได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี เงิ นได้
กาไร (ขาดทุน) หลังภาษี เงิ นได้
ส่วนแบ่งกาไรของบริ ษทั ร่ วม
ตามวิ ธีส่วนได้เสีย
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

สายธุรกิ จบรรจุ ภณ
ั ฑ์
แบบครบวงจร
2563
2562

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

310
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิ นอืน่
- ขาดทุนจากการปรับมูลค่า
สินค้าคงเหลื อ (กลับรายการ)
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ดอกเบี้ยรับ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุ ม

7,212
-

8,867
36,623

102,149
4,355,649

461,928
6,614,492

770,397
7,970,941

185,069
5,369,624

6,152,564

7,200,544

สายธุรกิ จบรรจุ ภณ
ั ฑ์
แบบครบวงจร
2563
2562

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(41,802)
-

2,039
1,765,602

(7,244)
(662,326)

(655,082)

84,574
-

2,709
1,603,528

(5,004)
(434,434)

(429,430)

สายธุรกิ จเยือ่ และกระดาษ
2563
2562
(พันบาท)

-

785,509
80,355

2,387,588

2562

-

966,877
40,535

1,258,891

1,258,891

ส่วนงานอืน่

2,387,588

2563

-

(755,248)
(32,404)

85,290
(2,390,285)

(2,475,575)

-

(966,848)
(8,939)

165,825
(1,547,689)

(1,713,514)

รายการตัดบัญชี
ระหว่างส่วนงาน
2563
2562

(34,590)
-

217,369
7,183,177

848,443
7,305,918

6,457,475

93,441
36,623

104,887
5,990,773

622,749
5,891,260

5,268,511

งบการเงิ นรวมเอสซี จีพี
2563
2562

RESILIENCE
FOR THE
QUALITY GROWTH
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ได้ขยายการลงทุนและดาเนิ นกิจการในต่างประเทศ โดยนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจาแนกส่ วนงาน
ภูมิศาสตร์สาหรับรายการรายได้จากการขายและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีมูลค่าเป็ นสาระสาคัญ โดยรายได้จากการขาย
ตามส่ วนงานแยกตามที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามส่ วนงานแยกตามสถานที่ต้ งั
ทางภูมิศาสตร์ของสิ นทรัพย์
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่ วนงานภูมิศาสตร์
รายได้จากการขาย
2563
2562
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
จีน
ฟิ ลิปปิ นส์
ประเทศอื่นๆ
รวม

47,961,357
13,106,956
10,689,361
9,640,829
2,917,569
8,469,896
92,785,968

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
2563
2562

(พันบาท)
50,800,749
56,276,421
8,594,958
36,976,381
10,543,127
7,716,954
5,690,117
3,447,985
4,627,891
9,992,931
1,254,064
89,069,867
106,851,711

55,042,618
36,821,744
6,618,906
1,899,849
1,094,148
101,477,265

ลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งรายใดที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
23

ต้ นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง และค่านายหน้า
เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าพิธีการศุลกากร ค่าประกัน และค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขายและโฆษณา
ค่าเช่า ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
อื่นๆ
รวม
24

2563

2562

2563

2562

(พันบาท)
3,480,445
3,090,286
825,363
797,842
361,297
334,694
150,097
223,947
85,020
94,034
246,555
259,804
5,148,777
4,800,607

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายงานบริ การ
ค่าเช่า ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าใช้จ่ายคงที่จากการผลิตไม่เต็มกาลังการผลิต
อื่นๆ
รวม

(พันบาท)
2,715,716
2,451,551
716,178
577,981
326,904
344,270
312,445
281,932
304,321
298,308
43,186
68,287
572,986
403,035
4,991,736
4,425,364
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
25

ค่ ำใช้ จ่ำยผลประโยชน์ ของพนักงำน

เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการ และอื่นๆ
ต้นทุนบาเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
ต้นทุนบาเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ค่าใช้จ่ายสาหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ งเงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงาน
รวม

2563

2562

10,602,604

527,368
10,025,462

(พันบาท)
8,531,895
7,811,125
1,020,842
922,963
457,436
449,068
352,135
291,233
240,296
23,705

กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มี เงินกองทุนสารองเลี้ ยงชี พเพื่อจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงาน โดยกลุ่มบริ ษทั จ่ายให้
ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั อายุงานของพนักงาน
กลุ่ มบริ ษ ัทได้จัด ให้มีเ งิ นกองทุ นส ารองเลี้ ย งชี พซึ่ งได้จดทะเบี ย นเป็ นนิ ติบุ ค คลกับกระทรวงการคลังตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่ งสาหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื้นฐานความ
สมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน พนักงานที่ จะสมัครเป็ นสมาชิ กกองทุนนี้ ต้องจ่ายเงิน
สะสมเป็ นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริ ษทั จะจ่ายสมทบเป็ นรายเดือนเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั อายุงานของสมาชิก
26

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
2563
ดอกเบี้ยเงินกูส้ กุลเงินบาท
ดอกเบี้ยเงินกูส้ กุลต่างประเทศ
อื่นๆ
รวม

2562

(พันบาท)
854,458
1,304,689
528,200
345,806
69,223
90,934
1,451,881
1,741,429
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
27

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ

ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สู งไป)
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวม

14

2563

(พันบาท)

2562

1,699,728
24,394
1,724,122

1,383,451
(11,211)
1,372,240

(722,517)
1,001,605

(323,192)
1,049,048

2563

2562

(พันบาท)
(34,478)
(38,683)
(34,478)
(38,683)
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีที่แท้ จริง
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ งของกลุ่มบริ ษทั ไม่เท่ากับอัตรา
ร้อยละ 20 ตามประมวลรัษฎากร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คานวณจากกาไรทางบัญชีปรับปรุ งด้วยรายการ
ซึ่ งไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายและหักรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใช้
ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปี ก่อน และมีกาไรสุ ทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
2563
2562
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
8,307,523
6,940,308
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(66,384)
(52,728)
8,241,139
6,887,580
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
20
1,648,228
20
1,377,516
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี
สาหรับกิจการในต่างประเทศ
51,635
64,825
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
(97,761)
(44,567)
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
(237,692)
(408,357)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่ม
(177,332)
(55,233)
ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ และอื่นๆ
98,754
182,192
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น
413,896
267,075
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
1,699,728
1,383,451
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป (สู งไป)
24,394
(11,211)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
(722,517)
(323,192)
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
12
1,001,605
15
1,049,048
28

สิ ทธิประโยชน์ จำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนอนุ มตั ิให้กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ ด้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสังเขปดังต่อไปนี้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ ระยอง จากัด
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
ผลิตแผ่นพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติก
ผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติก
ผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติก
ผลิตแผ่นพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก

บริษัทกลุ่ มสยามบรรจุภัณฑ์ จากัด
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก (ชลบุรี)
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก (ปราจีนบุรี)
ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก (สมุทรปราการ)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ ข อนแก่ น จากัด
ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก

การยกเว้น
ภาษีเ งินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธิ
เป็ นเวลา 8 ปี
จากวันที่

การลดหย่อน
ภาษีเ งินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ
เป็ นเวลา 5 ปี
จากวันที่

4 มกราคม 2552

4 มกราคม 2560

23 กันยายน 2552
18 กรกฎาคม 2556
4 กรกฎาคม 2557
29 สิงหาคม 2558
6 กรกฎาคม 2561

23 กันยายน 2560
18 กรกฎาคม 2564
4 กรกฎาคม 2565
29 สิงหาคม 2566
6 กรกฎาคม 2569
การลดหย่อน
ภาษีเ งินได้นิติบุคคล
ในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ
เป็ นเวลา 3 ปี
จากวันที่
4 กันยายน 2561
4 กันยายน 2561
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

บริษัทฟิ นิคซ ยูทิลิ ตสี้ ์ จากัด
การผลิตไฟฟ้าและไอน้ า

การยกเว้นภาษีเ งินได้
นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิเ ป็ นเวลา 8 ปี
จากวันที่
1 เมษายน 2554

บริษัทสยามฟอเรสทรี จากัด
ปลูกป่ ายูคาลิปตัส

19 มิถุนายน 2556

บริษัทสยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จากัด
การผลิตกระดาษคราฟท์
การผลิตกระดาษคราฟท์

17 มีนาคม 2554
21 กันยายน 2554

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
การผลิตกระดาษคราฟท์
การผลิตกระดาษคราฟท์

21 พฤษภาคม 2556
21 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด
บริ การด้านจัดการพลังงาน
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า

1 พฤศจิกายน 2560
19 ตุลาคม 2561
4 มิถุนายน 2562
17 มีนาคม 2563
17 มิถุนายน 2563

บริษัทกลุ่ มสยามบรรจุภัณฑ์ จากัด
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

3 ตุลาคม 2554
1 ตุลาคม 2555
9 มิถุนายน 2560

บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จากัด
ผลิตสิ่งพิมพ์

10 สิงหาคม 2558
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

บริษัทผลิ ตภัณฑ์ กระดาษไทย จากัด
ผลิตกระดาษกลาซี น
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จากัด
ผลิตสิ่งพิมพ์

บริษัทฟิ นิคซ พัล พ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน)
การผลิตเยื่อกระดาษ
การผลิตบรรจุภณั ฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ
บริษัทผลิ ตภัณฑ์ กระดาษไทย จากัด
การผลิตเยื่อกระดาษ
การผลิตบรรจุภณั ฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ
การผลิตบรรจุภณั ฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ

การยกเว้นภาษีเ งินได้
นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิเ ป็ นเวลา 5 ปี
จากวันที่
11 เมษายน 2560
7 มีนาคม 2559
การยกเว้นภาษีเ งินได้
นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุทธิเ ป็ นเวลา 3 ปี
จากวันที่
22 กรกฎาคม 2560
22 มีนาคม 2561
17 กุมภาพันธ์ 2559
3 พฤศจิกายน 2559
2 มีนาคม 2561

Vina Kraft Paper Co., Ltd. ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม ในการ
เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15 เป็ นเวลา 12 ปี นับจากปี ที่เริ่ มดาเนิ นการเป็ นปี แรก และได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิเป็ นเวลา 3 ปี นับจากปี ที่กิจการมีกาไรเป็ นปี แรก และลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราดังกล่าวเป็ นเวลา 7 ปี หลังจากนั้น
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
Vina Kraft Paper Co., Ltd. ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากหน่วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม สาหรับ
โครงการขยายกาลังการผลิตเครื่ องที่ 2 โดยเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 เป็ นเวลา 6 ปี นับจากปี ที่
เริ่ มดาเนินการปี แรก และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิเป็ นเวลา 2 ปี นับจากปี ที่กิจการ
มีกาไรปี แรก
New Asia Industries Co., Ltd. ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากหน่ วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม
ในการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15 จนถึงปี 2564
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากหน่ วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนาม ในการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 15 จนถึงปี 2570
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากหน่ วยงานของรัฐบาลในประเทศเวียดนาม
ในการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 จนถึงปี 2595
Tin Thanh Packing Joint Stock Company ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากหน่ วยงานของรัฐบาลในประเทศ
เวียดนาม ในการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับการลงทุนขยายกาลังการผลิตโรงงานใหม่ในอัตราร้อยละ 0
ในปี 2563 ถึงปี 2564 และอัตราร้อยละ 10 ในปี 2565 ถึงปี 2568
ในฐานะที่เป็ นกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน กลุ่มบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ที่
ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ ม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
29

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม คานวณจากกาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั และจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ ายแล้วระหว่างปี ซึ่ งปรับปรุ งด้วยจานวน
หุ ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ ้นปั นผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 19 และ 30 จานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่นามาใช้ในการคานวณกาไรต่อหุ ้นสาหรับปี ได้ถูกปรับปรุ งเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลง
โดยการออกหุน้ ปันผลนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ต้นงวดของงวดบัญชีดงั กล่าว โดยแสดงการคานวณดังนี้

กาไรสาหรั บปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกจาหน่ายแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากการเพิ่มจานวนหุน้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ผลกระทบจากการเพิ่มจานวนหุน้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ผลกระทบจากการลดมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
ผลกระทบจากการจ่ายหุน้ สามัญปันผล
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ ำยแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท)

2563
2562
(พันบาท / พันหุ้ น)
6,457,475
5,268,511
3,126,000
187,925
3,281
-

156,300
1,406,700
1,563,000

3,317,206
1.95

3,126,000
1.69
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
30

เงินปันผล
เงินปันผลที่บริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั นี้

ปี 2563
เงินปั นผลประจาปี 2562
รวม

วันที่อนุมตั ิ

กาหนดจ่าย
เงินปั นผล

24 มีนาคม 2563

23 เมษายน 2563

อัตราเงินปันผล
ต่อหุน้
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

0.42
0.42

1,313
1,313

ปี 2562
เงินปั นผลประจาปี 2561
26 มีนาคม 2562 25 เมษายน 2562
10.00
เงินปั นผลระหว่างกาลปี 2562 25 พฤศจิกายน 2562 6 ธันวาคม 2562 1.11111111
รวม
11.11111111

1,563
1,737
3,300

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ปี 2562 ดังนี้
1. การจ่ายเงินปันผลเป็ นหุ ้นสามัญ จานวน 1,563 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ในอัตรา 1 หุน้ ต่อ 1 หุน้ สามัญปันผล
2. การจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.11111111 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 174 ล้านบาท
31

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

(ก)

มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี้ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ น
รวมถึงลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสาหรั บสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563
สินทรั พย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
- เงินฝากกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้า
เงินลงทุนในตราสารทุน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินอนุพนั ธ์
รวมหนีส้ ิ นทางการเงิน

มูล ค่ าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไร ผ่านกาไรขาดทุน ราคาทุน
หรื อขาดทุน เบ็ดเสร็ จอื่น ตัดจาหน่าย
รวม
(พันบาท)

มูล ค่ ายุตธิ รรม

ระดับ 2

-

-

31,255,702

31,255,702

26,830
26,830

6,152
6,152

1,629,897
14,412,211
47,297,810

1,629,897
14,412,211
6,152
26,830
47,330,792

231,648
231,648

-

43,433,857
7,702,501
1,493,750
52,630,108

43,433,857
7,702,501
1,493,750
231,648
52,861,756

26,830

6,152
-

231,648

-

การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
สินทรั พย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนี้ Forward
เจ้าหนี้ Forward

มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
ตามบัญชี
ระดับ 2
(พันบาท)

-

ระดับ 3

(10,930)
(33,244)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
สาหรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านราคา
อ้า งอิ งการปรั บมู ลค่า ของสัญญาที่ กลุ่ มบริ ษทั ทาไว้กับธนาคารตั้งแต่ เริ่ มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนั มากขึ้น
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้อยูใ่ นความต้องการของตลาด
โดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าซึ่ งใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างเป็ นนัยสาคัญ เช่น มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่รายงานล่าสุ ดปรับปรุ งด้วยปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
และไม่มีธุรกรรมหรื อรายการที่เป็ นอิสระอื่นที่เป็ นปัจจุบนั และสังเกตได้
(ข)

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีหน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู ้ เงินฝาก และธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง
การกาหนดนโยบายและกากับดูแลการบริ หารตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน และการบริ หารเงินสด เพื่ อให้การ
ดาเนิ นงานด้านการเงินของกลุ่มบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้และเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันในกลุ่มบริ ษทั และจะทบทวนปรับปรุ งนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตามสถานะทางการเงินและจัดทารายงานต่อคณะจัดการของกลุ่มบริ ษทั
อย่างสม่าเสมอ
(1)

ความเสี่ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต เป็ นความเสี่ ย งจากการสู ญ เสี ย ทางการเงิ นของกลุ่ มบริ ษ ัท หากลูกค้า หรื อคู่ สั ญ ญา
ทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกิ ดจากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด และ
อนุ พ นั ธ์ ถูกจากัด เนื่ องจากคู่ สั ญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิ นที่ มี อันดับ ความน่ า เชื่ อถื อ อยู่ใน
ระดับสู ง ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(1.2) ลูกหนี้การค้า
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริ ษทั ได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารได้พิจารณาถึงปั จจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่ งผลต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกค้าแต่ละราย
รวมถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดาเนินธุรกิจอยู่
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงกาหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่
แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริ ษทั จะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขมาตรฐานในการชาระเงินและการส่ งสิ นค้า
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนวงเงินยอดขายที่กาหนดไว้สาหรับลูกค้า โดยยอดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้อง
ได้รับการอนุมตั ิแล้ว
ตารางที่แสดงไว้ดา้ นล่างให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตและผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้การค้า
หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการอื่น
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)

6

692,942
13,886,511
(167,242)
13,719,269
14,412,211

573,116
13,212,970
(156,835)
13,056,135
13,629,251

(7,400)

28,492
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
2563

2562
(พันบาท)

ลูกหนี้การค้ า
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 เดือน
1 - 3 เดือน
มากกว่า 3 - 12 เดือน
รวม
กิจกำรอื่น
ภายในวันที่ครบกาหนดชาระ
เกินวันครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 เดือน
1 - 3 เดือน
มากกว่า 3 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
รวม

687,269

557,819

5,324
58
291
692,942

5,013
10,274
10
573,116

12,550,667

11,580,062

959,151
161,593
46,148
168,952
13,886,511
(167,242)
13,719,269
14,412,211

1,114,622
329,675
44,188
144,423
13,212,970
(156,835)
13,056,135
13,629,251

อัต ราผลขาดทุน คานวณจากประสบการณ์ข องการสู ญ เสี ย ด้า นเครดิต ที ่เ กิด ขึ้ น จริ ง 3 ปี ย้อ นหลัง
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และมุมมองของกลุ่มบริ ษทั ที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้
ของลูกหนี้
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั คือ 30 - 90 วัน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
รายการเคลื่อนไหวของค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
กลับรายการ
ตัดบัญชี
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(2)

หมายเหตุ (พันบาท)
156,835
3 (ข)
13,132
169,967
8,312
(11,151)
(2,274)
2,388
167,242

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั กากับดู แลความเสี่ ย งด้านสภาพคล่องและรั กษาระดับของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั การชาระหนี้ สินที่ครบกาหนดชาระและ
ลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีอตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ งและระยะเวลาที่ครบกาหนด
ชาระ ดังนี้

ปี 2563
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

MMR บวก (0.60 - 1.15, 2.53)
Cost of fund บวก (0.55 - 2.00, 5.00)
LIBOR บวก (0.75 - 1.50)
JIBOR บวก (0.75 - 1.50)
1.00 - 5.62
MLR ลบ (2.00 - 2.75)
Cost of fund บวก (0.65, 1.75)
LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
VNIBOR บวก (0.50)
JIBOR บวก (1.15)
2.00 - 3.00, 10.90
1.80 - 15.00
MLR ลบ (2.00 - 2.75)
Cost of fund บวก (0.60 - 0.65, 1.75)
LIBOR บวก (1.25 - 1.75)
VNIBOR บวก (0.50)
JIBOR บวก (1.15)
2.25, 4.90, 10.90
1.80 - 15.00

หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี - หนี้สินตามสัญญาเช่า
สุ ทธิ

หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เ กิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(ล้ านบาท)

รวม

15,080

-

-

15,080

16,302
470

-

-

16,302
470

31,852

10,456
782
11,238

1,596
725
2,321

12,052
1,507
45,411
(483)
44,928
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ปี 2562
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากกิจการที่เ กี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

อัตราผลตอบแทน
ที่แท้จริ ง
(ร้ อยละต่ อปี )

MMR, MLR ลบ 0.50
Cost of fund บวก (0.50 - 2.00)
LIBOR บวก (1.25 - 3.00)
1.28 - 9.50

3.50 - 8.70
MLR ลบ 2.75
Cost of fund บวก (0.65 - 0.67, 3.78)
LIBOR 3 - 6 เดือน บวก (1.20 - 3.75)
VNIBOR บวก 0.50
JIBOR บวก 4.40
4.35 - 10.90
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3.78, 7.00, 10.25 - 15.00, 21.60

หลังจาก 1 ปี
ภายใน 1 ปี แต่ไม่เ กิน 5 ปี หลังจาก 5 ปี
(ล้ านบาท)

รวม

7,132

-

-

7,132

33,827

-

-

33,827

2,184
88

-

-

2,184
88

43,231

15,597
35
15,632

721
721

16,318
35
59,584

ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

MLR ลบ 2.75
Cost of fund บวก (0.65 - 0.67, 3.78)
LIBOR 3 - 6 เดือน บวก (1.20 - 3.75)
VNIBOR บวก 0.50
JIBOR บวก 4.40
1.75 - 10.90
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
3.78, 7.00, 10.25 - 15.00, 21.60
รวม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(3)

ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงซึ่ งมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดและอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ถือหรื อออกอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกาไรหรื อเพื่อการค้า
(3.1) ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้ อและ
การขาย การจ่ายชาระค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์ และรายการรับจ่ายอื่นๆ ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
กลุ่ มบริ ษัท บริ หารจัด การความเสี่ ย งดังกล่ า วโดยการทาสั ญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้า
(Forward Exchange Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ ยงในสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ทาสัญญา ณ วันที่รายงานเกี่ยวข้องกับการซื้ อ
และขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึ้นในภายหลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ที่สาคัญจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเสี่ ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
ยอดควำมเสี่ ยงคงเหลือสุ ทธิ

ดอลลาร์สหรัฐ
(พันบาท)
848,035
(5,590,005)
(2,413,822)
(7,155,792)
(1,612,977)
2,900,556
(5,868,213)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาแลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นกับธนาคารในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากการจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 75 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่าเงินบาท 2,260
ล้านบาท โดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงิ น จากสกุลดอลลาร์ สหรัฐเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อย โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกาหนดภายในเดือนมกราคม 2570
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐที่มีต่อสกุลเงินที่ ใช้ใน
การดาเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินใน
สกุลเงินตราต่างประเทศ และส่ งผลกระทบต่อกาไรหรื อขาดทุนเป็ นจานวนเงินตามที่แสดงไว้ดา้ นล่าง
การวิเคราะห์ขา้ งต้นตั้งอยูบ่ นข้อสมมติที่วา่ ตัวแปรอื่นคงที่ และยังไม่รวมผลกระทบยอดขายและยอดซื้ อ
ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดอลลาร์สหรัฐ

อัตรา
การเปลี่ยนแปลง
(ร้ อยละ)
1

กาไรหรื อขาดทุน
การแข็งค่า
การอ่อนค่า
(พันบาท)
(57,053)
57,053

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มูลค่า 1,788 ล้านบาท และ
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า มูลค่า 1,759 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการปิ ดความเสี่ ยงสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
(3.2) ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาด
ซึ่งส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและความแน่นอนของกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยส่ วนใหญ่มาจากเงินกูย้ ืม กลุ่มบริ ษทั ได้ลดความเสี่ ยงดังกล่าว
ด้วยการทาให้มนั่ ใจว่าตราสารหนี้ และเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ และมีการใช้อนุพนั ธ์และ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อจัดการฐานะเปิ ดต่อความผันผวนในอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินกูย้ ืม
บางรายการ
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

(พันบาท)
2,089
(23,391,718)
(23,389,629)
2,259,727
(21,129,902)

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ย กับธนาคารในต่า งประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่ อ
ป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 75 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อเทียบเท่า
เงินบาท 2,260 ล้านบาท โดยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
0.27 ต่อปี โดยสัญญาดังกล่าวจะครบกาหนดภายในเดือนมกราคม 2570
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื่ องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบีย้ ผันแปร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ 1% ซึ่งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน ทาให้เกิดกาไร
หรื อขาดทุนด้วยจานวนเงินที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ต้ งั อยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่น
โดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคงที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เครื่ องมือทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยผันแปร
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุ ทธิ)

กาไรหรื อขาดทุน
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(พันบาท)
(225,840)
225,840
22,597
(22,597)
(203,243)
203,243
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
32

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริ ษทั มี
(ก) ภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้ อและติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ นเงินประมาณ 2,909 ล้านบาท
(2562: 4,571 ล้ านบาท)
(ข) ภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าและวัตถุดิบเป็ นเงินประมาณ 856 ล้านบาท (2562: 648 ล้ านบาท)
(ค) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศออกหนังสื อค้ าประกันกลุ่มบริ ษทั ให้แก่หน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจและเอกชน จานวน 81 ล้านบาท (2562: 85 ล้ านบาท)
(ง) หนี้ สิ นที่ อาจเกิ ด ขึ้ น จากการที่บริ ษ ทั ค้ าประกันเงิ นกู ้ข องบริ ษ ทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งกับธนาคารในประเทศ
ซึ่งวงเงินที่กลุ่มบริ ษทั ค้ าประกันมีมูลค่าไม่เกิน 198 ล้านบาท (2562: 264 ล้ านบาท)
(จ) บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญากับบริ ษทั ในต่างประเทศเพื่อจัดส่ งและขนถ่ายชิ้นไม้สับทางเรื อ บริ ษทั ย่อย
มีภาระผูกพันในการขายและส่ งมอบชิ้นไม้สับในปริ มาณประมาณ 48,000 ตันแห้งต่อปี สัญญามีระยะเวลา 12 ปี
โดยสัญญาจะสิ้ นสุ ดในเดือนธันวาคม 2577
(ฉ) บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้ทาสัญญากับบริ ษทั ในประเทศเพื่อส่ งมอบเชื้อเพลิงชีวมวลไปยังจุดส่ งมอบ บริ ษทั ย่อย
มีภาระผูกพันในการขายและส่ งมอบเชื้อเพลิงชีวมวลในปริ มาณประมาณ 73,000 ตันต่อปี สัญญามีระยะเวลา
25 ปี โดยสัญญาจะสิ้ นสุ ดในเดือนสิ งหาคม 2580

33

กำรบริหำรจัดกำรส่ วนทุน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารจัดการส่ วนทุนซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ ง
โดยการวางแผนการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริ หารกระแสเงินสด
ที่ดีอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังคานึ งถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มี
อัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่ ง ความมัน่ คง
ของการดารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน เจ้าหนี้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
34

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
(ก) ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 2 (ค) กลุ่มบริ ษทั เลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการ
ผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวสิ้ นสุ ดการมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ผลกระทบของการสิ้ นสุ ดการใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวดังกล่าว
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั
(ข) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้นเพื่อเข้าถือหุ ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ใน
Go-Pak UK Limited (หรื อ “Go-Pak”) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในผูน้ าในการให้บริ การโซลูชนั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
ในสหราชอาณาจักร ยุโรป และอเมริ กาเหนื อ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 การควบรวมกิจการ Go-Pak
ได้เสร็ จสิ้ น ธุรกรรมดังกล่าวดาเนินการผ่าน SCGP Solution (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั
ถือหุน้ ทั้งหมด โดยแบ่งการชาระค่าหุ ้นงวดแรกจานวนเงิน 77.5 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง หรื อเทียบเท่าเงินบาท
3,180 ล้านบาท และค่าหุน้ ส่ วนที่เหลือพิจารณาจากผลประกอบการส่ วนเพิ่มประมาณ 30 ถึง 56 ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง หรื อเทียบเท่าเงินบาท 1,230 ถึง 2,300 ล้านบาท
ทั้งนี้ การควบรวมกิ จการกับ Go-Pak เป็ นการขยายธุ รกิ จบรรจุ ภณ
ั ฑ์อาหาร กลุ่มบริ ษทั จะนาสิ นทรัพย์
หนี้สินและผลการดาเนินงานของ Go-Pak มาจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564
(ค) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.45 บาท เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 1,932 ล้านบาท โดยกาหนดจ่าย
ในวันที่ 22 เมษายน 2564 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่
30 มีนาคม 2564
(ง) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้ลงทุนในกองทุนรวมกับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแห่ งหนึ่ ง
จานวนเงิน 12,000 ล้านบาท โดยมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1 ต่อปี และระยะเวลาในการถือครอง
ประมาณ 1 ปี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(จ) บริ ษทั อยู่ระหว่างการยื่นขออนุ ญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการออกและเสนอขายหุ ้น กู ข้ องบริ ษ ทั ครั้ ง ที่ 1/2564 ครบกาหนดไถ่ถ อนปี 2567 (SCGP24DA)
มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และหุ ้นกูส้ ารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมอีกมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท
อายุ 3 ปี 8 เดือน ที่อตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.65 ต่อปี โดยบริ ษทั จะออกหุ ้นกูใ้ นวันที่ 1 เมษายน 2564
และครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ ้นกูด้ งั กล่าวเป็ นไปตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ภายใต้โ ครงการหุ ้นกู ข้ องบริ ษทั พ.ศ. 2564
วงเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
(ฉ) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้ อหุ ้นเพื่อเข้าถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 70 ใน Duy Tan
Plastics Manufacturing Corporation (หรื อ“Duy Tan”) โดยธุ รกรรมดังกล่าวจะดาเนิ นการผ่านบริ ษทั ย่อย
ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ซ่ ึงบริ ษทั ถือหุน้ ทั้งหมด โดยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อได้รับการอนุมตั ิดา้ นกฎเกณฑ์ต่างๆ
จากหน่วยงานที่มีอานาจในเวียดนาม และคาดว่าธุรกรรมจะเสร็ จสิ้ นประมาณกลางปี 2564 ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ เดิม
จะยังคงถือหุน้ ร้อยละ 30 และบริ หารกิจการร่ วมกับบริ ษทั
35

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รายการบางรายการในงบกาไรขาดทุนรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการนาเสนองบการเงินรวมปี 2563 ดังนี้
ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ ประเภทใหม่
(พันบาท)
งบกาไรขาดทุนรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน

36

127,474
(1,618,817)

122,612
(122,612)

250,086
(1,741,429)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ประกำศแล้วแต่ ยังไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้
ในการจัดทางบการเงิ นรวมนี้ เนื่ องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริ ษ ทั ได้ประเมิ นผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้น
ต่ อ งบการเงิ น จากการถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ เ หล่ า นี้ ซึ่ ง คาดว่า
ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ

336

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัทเอสซีจี แพ�เกจจิง� จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
� วันที� 31 ธันวา�ม 2563
สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�นแก่กิ�การที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อา�ารและอุปกร�์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

24
5, 6
5, 24

25,127,640
362,170
32,492,002
46,453
58,028,265

8,580
254,306
33,950,895
125,649
34,339,430

7
8
9
10
12
13

350,121
34,447,438
306,886
324,220
60,510
75,006
66,814
35,630,995

350,121
34,447,438
297,733
213,341
30,623
59,099
43,148
35,441,503

93,659,260

69,780,933

ในนามกรรมการ

(นายประสาร ไตรรัตน์ วรกุล)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

(นายวิชาญ จิตร์ ภักดี)
ประธานเจ� าหน� าที�บริหาร

342

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซี�ี แ��เก��ิง� ��ากัด ��หา�น�
งบแสดงฐานะการเงิน
� วันที� 31 �ันวา�� 2563
หนีส� ิ นแ�ะส� วน�อง�ู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

�นี���น��ุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว�ี�ถ�งกําหน�ชําระ�าย�นหน��งปี
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่า�ี�ถ�งกําหน�ชําระ�าย�นหน��งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกิจการ�ี�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินหมุนเวียนอื�น

15, 24
5, 14
15, 24
5, 15, 24
5, 15, 24

7,700,000
285,570
14,998,088
37,119
700,035
19,359
23,740,171

249,573
33,907,033
17,009
34,173,615

15, 24
5, 15, 24
16

4,995,304
98,278
381,643

12,000,000
295,507

11,040
5,486,265

10,587
12,306,094

29,226,436

46,479,709

รว�หนีส� ิ นห�ุนเวียน
�นี���น��� ��ุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รว�หนีส� ิ น��� ห�ุนเวียน
รว�หนีส� ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�
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บริษัทเอสซ��� แ��เก��ิง� ��ากัด �มหา�น�
งบแสดงฐานะการเงิน
� วันท�� 31 �ันวา�ม 2563
หน�ส� ิ นแ�ะส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
- หุน้ สามัญ

17

ทุนที����และ��าระแล้ ว
- หุน้ สามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองทัว� ไป
ยังไม่ ได้ จัดสรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหน�ส� ิ นแ�ะส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��ง�องงบการเงินน��

17, 18

18

4,500,000

4,500,000

4,292,920
40,860,245

3,126,000
1,935,000

337,700
3,000
18,938,959
64,432,824

218,600
3,000
18,018,624
23,301,224

93,659,260

69,780,933

344

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แ�คเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปีสิ�นสุ ดวันที� 31 �ันวาคม 2563
หมายเหตุ
รายได้เงินปันผล

5, 7, 8

รายได้ค่าบริ การ
รายได้ดอกเบี�ยรับ

5
5

รายได้อ�น
รายได้ ก่อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

5, 19

2563

2562

(พันบาท)
2,407,522
1,566,377
1,746,785
785,509

1,532,035
966,877

57,401

55,672

4,997,217

4,120,961

(1,807,798)

(1,580,778)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

16, 20

-

(50,795)

รวมค่ าใช้ จ่าย

(1,807,798)

(1,631,573)

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

3,189,419

2,489,388

(818,922)

(1,266,288)

2,370,497

1,223,100

10,268

22,548

2,380,765

1,245,648

0.72

0.40

ต้นทุนทางการเงิน

5, 15

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

21

กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั�น���น�าน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ �นหน��ง�องงบการเงินนี�

22
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บริษัทเอสซีจี ���เกจจิง� จํากัด (มหา�น)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปีสิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวา�ม 2563
หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

กําไรสํ าหรับปี

2,380,765

1,245,648

16

(35,478)

(28,246)

21

7,069
(28,409)

5,623
(22,623)

2,352,356

1,223,025

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น
รายการท��จะไม่ �ูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภา��เงินได้ของรายการท��จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสํ าหรับปี � สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินน��

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินน��

ยอด��เห�ือ � วันที� 31 �ันวา�ม 2562

3,126,000

-

โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย

18

-

1,563,000
1,563,000

1,563,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

17, 23
23

หมายเหตุ

ทุนท��ออก
และชําระแล้ว

1,935,000

-

-

-

1,935,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

218,600

62,300

-

-

3,000

-

-

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารอง
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
ทัว� ไป
(พันบาท)
156,300
3,000

18,018,624

(62,300)

1,245,648
(22,623)
1,223,025

(1,563,000)
(1,736,667)
(3,299,667)

20,157,566

ยังไม่ได้จดั สรร

23,301,224

-

1,245,648
(22,623)
1,223,025

(1,736,667)
(1,736,667)

23,814,866

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

ยอด��เห�ือ � วันที� 1 มกรา�ม 2562
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�ร�เข้ าส� วนขอ�ผู้ถือหุ้น
หุน้ ปั นผล
เงินปั นผล
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�ร�เข้ าส� วนขอ�ผู้ถือหุ้น

บริษัทเอสซีจี ���เกจจิ�� จํากัด (มหา�น)
�บ�สด�การเป�ีย� น�ป��ส� วนขอ�ผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 �ันวา�ม 2563
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินน��

ยอด��เห�ือ � วันที� 31 �ันวา�ม 2563

4,292,920

-

18

โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย

40,860,245

-

-

38,925,245
38,925,245

1,166,920
1,166,920
-

1,935,000
1,935,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

3,126,000
3,126,000

ทุนท��ออก
และชําระแล้ว

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรหรื อขาดทุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

ยอด��เห�ือ � วันที� 31 �ันวา�ม 2562 �ามที�ราย�าน�น�วดก�อน
ผลกระทบจากการเปล��ยนแปลงนโยบายการบัญช�
3
ยอด��เห�ือ � วันที� 1 มกรา�ม 2563
รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�ร�เข้ าส� วนขอ�ผู้ถือหุ้น
การเพิ�มหุน้ สามัญ
17
เงินปั นผล
23
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันท�ก�ดย�ร�เข้ าส� วนขอ�ผู้ถือหุ้น

บริษัทเอสซีจี ���เกจจิ�� จํากัด (มหา�น)
�บ�สด�การเป�ีย� น�ป��ส� วนขอ�ผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 �ันวา�ม 2563

337,700

119,100

-

-

3,000

-

-

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารอง
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
ทัว� ไป
(พันบาท)
218,600
3,000
218,600
3,000

18,938,959

(119,100)

2,380,765
(28,409)
2,352,356

(1,312,920)
(1,312,920)

18,018,624
(1)
18,018,623

ยังไม่ได้จดั สรร

64,432,824

-

2,380,765
(28,409)
2,352,356

40,092,165
(1,312,920)
38,779,245

23,301,224
(1)
23,301,223

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซ��� แ��เก��ิง� ���กัด (����น)
งบกระแสเงินสด
ส� ��รับ�� สิ�นสุ ด�ันท�� 31 ธัน���� 2563
2563

2562
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุง
รายได้ภาษีเงินได้
ค่าเส�� อมราคา�ละค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย�ละอ��น�
กระแสเงินสด��กก�รด��เนินง�นก� อนก�รเ����� นแ��ง
�นสิ นทรั��� แ�ะ�น�ส� ิ นด��เนินง�น
สิน�รั �ย� ดาํ เนินงาน�ด�ง��เ�ิม� ���น�
ลูกหนี�หมุนเ�ียนอ��น
สิ น�รัพย์อ�น
สิ นทรั��� ด�� เนินง�นเ�ิ�� ��น� � สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ �นหน��ง�องงบการเงินนี�

2,380,765

1,245,648

(10,268)
80,355
77,225
(2,407,522)
(785,509)
818,919

(22,548)
40,533
117,864
(1,566,377)
(966,877)
1,266,319

153,965

114,562

(120,083)
74,091
(45,992)

(48,148)
(74,355)
(122,503)
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บริษัทเอสซ�จ� แ��เกจจิง� จํากัด (ม�าชน)
งบกระแสเงินสด
สํ า�รับป� สิ�นสุ ด�ันท�� 31 ธัน�า�ม 2563
หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

�น��สินด�าเนินงานเ�ิม� ���น��ลดลง�
เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินอื�น
�น�ส� ิ นดําเนินงานเ�ิม� ��น� � สุ ทธิ

56,902
(26,567)
2,803
33,138

93,996
(10,181)
6,136
89,951

กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

141,111
(17,409)
123,702

82,010
(11,100)
70,910

(15,224)
(40,153)
1,458,893
2,407,522
797,728
4,608,766

(6,049,073)
5,648
(23,866)
(11,827)
(16,087,898)
1,566,377
953,792
(19,646,847)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
8
เงินสดรับจากการขายที�ดิน อา�ารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อ�ื� อที�ดิน อา�ารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื�อ�ื� อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื�อชําระ) เงินให้กย�้ ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รับเงินปันผล
รับดอกเบี�ย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซ�จ� แ��เกจจิง� จ�ากัด (มหา�น)
งบกระแสเงินสด
ส� าหรับ�� สิ�นสุ ด�ันท�� 31 ธัน�า�ม 2563
หมายเหตุ

2563

2562
(พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ ทุน
17
ั
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะส้นจากสถาบั
นการเงิน
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื�อช�าระ) เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื�อช�าระหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้��มเ�ิม� ��น� (�ด�ง) � สุ ทธิ
จ่ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบี�ยและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

40,092,165
7,700,000
(33,206,998)
8,000,000
(37,459)
(17,544,457)
(1,312,920)
(848,196)
20,386,592

10,563,631
12,000,000
22,563,631
(1,736,667)
(1,248,120)
19,578,844

เงินสดแ�ะรา�การเท��บเท� าเงินสดเ�ิม� ��น� � สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดแ�ะรา�การเท��บเท� าเงินสด � �ันสิ�น��

25,119,060
8,580
25,127,640

2,907
5,673
8,580

3,964

2,207

ข้ อมู�ง�กระแสเงินสดเ�ิ ดเ��เ�ิม� เ�ิม
รา�การท��ไม� ��� เงินสด
เจ้าหนี�จากการซื� อสิ นทรัพย์
หุน้ ปันผล

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

-

1,563,000
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ข้อมูลทัว� ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
เจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
หนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ย
ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน
เงินปันผล
เครื� องมือทางการเงิน
การบริ หารจัดการส่ วนทุน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจัดประเภทรายการใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ประกาศแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ� งของงบการเงินนี�
งบการเงิ น นี� นํา เสนอเพื� อ วัตถุ ป ระสงค์ ข องการรายงานเพื� อใช้ใ นประเทศ โดยจัด ทํา เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาอัง กฤษและได้รั บ อนุ ม ั ติ ใ ห้ อ อกงบการเงิ น จากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 16 กุมภาพันธ์ 2564
1

ข้ อมูลทั�วไป
บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ�ง จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลที�จดั ตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยมีท�ีอยูจ่ ดทะเบียน
ตั�งอยูเ่ ลขที� 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื� อ กรุ งเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริ ษทั ใหญ่ คือ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นนิ ติบุคคลที�จดั ตั�งขึ�นในประเทศไทย
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักเกี�ยวกับการลงทุน

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงิ น นี� จ ดั ทํา ขึ� น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวฏิ บ ัติท างการบัญ ชี ที� ป ระกาศใช้
โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซ� ึ งมีผลบังคับใช้ต� งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2563 การปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที�ออกและปรับปรุ งใหม่น� นั
มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริ ษทั
บริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกับเครื� องมื อทางการเงิน ซึ� งประกอบด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 เรื� อง เครื� องมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานที�เกี�ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื� อง สั ญญาเช่ า (TFRS 16) เป็ นครั�งแรก
ซึ�งได้เปิ ดเผยผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีไว้ในหมายเหตุขอ้ 3
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ข)

สกุลเงินที�ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี� นาํ เสนอเป็ นเงินบาทซึ� งเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูลทางการเงินทั�งหมดมี
การปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที�ระบุไว้เป็ นอย่างอื�น

(ค)

การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี ของบริ ษทั ทั�งนี� ผลที�เกิ ดขึ�นจริ งอาจ
แตกต่างจากที�ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติที�ใช้ในการจัดทํางบการเงิ นจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื� อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี�ยนทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้ดุลยพินิจ
ข้อมู ล เกี�ยวกับ การใช้ดุลยพินิจ ในการกํา หนดนโยบายการบัญ ชี ซึ� ง มี ผ ลกระทบที�มี น ัย สํา คัญ ที �สุ ดต่อ
จํานวนเงินที�รับรู ้ในงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี�
หมายเหตุ 4 (ช) สัญญาเช่า
และ 11
 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
 บริ ษ ัทพิ จารณาถึ งความแน่ น อนอย่า งสมเหตุส มผลที� จะใช้สิ ทธิ ต่ออายุสัญญาเช่ า
หรื อไม่
(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี�ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 ซึ� งมีความเสี� ยง
อย่า งมี น ัย สํา คัญที�จ ะส่ งผลให้ตอ้ งมี ก ารปรับ ปรุ งที�มี ส าระสํา คัญ ในมู ล ค่า ตามบัญ ชีข องสิ น ทรัพ ย์และ
หนี� สินในปี บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี�
หมายเหตุ 4 (ช)

การกําหนดอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิม� ที�ใช้ในการวัดมูลค่าหนี�สินตามสัญญาเช่า
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ 13
หมายเหตุ 16
3

การรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์กาํ ไรทางภาษีในอนาคตที�จะนําผลแตกต่าง
ชัว� คราวที�ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใช้ประโยชน์
การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้เกี�ยวกับข้อสมมติหลัก
ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

การเปลีย� นแปลงนโยบายการบัญชี
ตั�งแต่ว ัน ที� 1 มกราคม 2563 บริ ษ ัท ได้ถื อปฏิ บ ัติ ตามกลุ่ ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที� เ กี� ยวข้อ งกับ
เครื� องมือทางการเงินและ TFRS 16 เป็ นครั�งแรก ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีดงั นี�
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกีย� วข้ องกับเครื� องมือทางการเงิน
กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้อ งกับเครื� องมื อทางการเงิ นนี� ให้ขอ้ กําหนดเกี�ยวกับนิ ยาม
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ
รวมถึ งหลักการบัญชี ของอนุ พนั ธ์และการบัญชี ป้องกันความเสี� ยง โดยรายละเอี ยดของนโยบายการบัญชี
เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ซ) และข้อ 4(ท) ผลกระทบจากการถือปฏิบ ตั ิตามกลุ่ม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที�เกี�ยวข้องกับเครื� องมื อทางการเงิน มีดงั นี�
(1) การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น (FVOCI) และ
มู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVTPL) ทั�งนี� มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี� ยกเลิ ก
การจัดประเภทตราสารหนี� ที�จะถื อจนครบกําหนด หลักทรัพย์เผื�อขาย หลักทรัพย์เพื�อค้า และเงิ นลงทุน
ทัว� ไปตามที� กาํ หนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 เป็ นไปตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์
ทางการเงินนั�น และตาม TFRS 9 อนุพนั ธ์วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยนํามาใช้แทน
นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ที�เคยรับรู้รายการโดยการปรับมูลค่าตามอัตราแลกเปลี�ยน ณ สิ� นงวด หรื อเมื�อ
อนุพนั ธ์ดงั กล่าวถูกนํามาใช้
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สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 ไม่มีผลกระทบอย่างมี สาระสําคัญสําหรับ
รายการอนุพนั ธ์
(2) การวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ตาม TFRS 9 สิ นทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย รับรู ้ดอกเบี�ยรับและ
ดอกเบี� ยจ่ า ยด้ว ยอัตราดอกเบี� ยที� แ ท้จ ริ ง ซึ� ง การนํา TFRS 9 มาใช้ไม่มี ผลกระทบอย่า งมี ส าระสําคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษทั
(3) การจัดประเภทรายการของหนี�สินทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าหนี� สินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหนี�สินทางการเงิน
เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ วิธีราคาทุนตัดจําหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ทั�งนี� หนี� สิน
ทางการเงินจะจัดประเภทเป็ นหนี�สินทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนได้
ก็ต่อเมื�อกิจการถือไว้เพื�อค้า หรื อเป็ นอนุพนั ธ์ หรื อเลือกวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยวิธีดงั กล่าว
บริ ษทั จัดประเภทหนี� สินทางการเงินอื�นที�ไม่ได้ถือไว้เพื�อค้าหรื อเป็ นอนุพนั ธ์ดว้ ยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย
และการจัด ประเภทรายการหนี� สิ นทางการเงิ นตาม TFRS 9 ไม่ มี ผ ลกระทบอย่า งมี สาระสํา คัญ ต่อ
งบการเงินของบริ ษทั
(4) การบัญชีป้องกันความเสี� ยง
TFRS 9 ให้แนวปฏิบตั ิเกี�ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี� ยง ในขณะที�มาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิม
ไม่ได้กล่าวถึง โดยการบัญชีป้องกันความเสี� ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบตั ิในแต่ละประเภทนั�นขึ�นอยูก่ บั
ลักษณะของความเสี� ยงที�ทาํ การป้ องกัน ได้แก่ การป้ องกัน ความเสี� ยงในมูลค่า ยุติธรรม การป้ องกัน
ความเสี� ยงในกระแสเงินสดและการป้ องกัน ความเสี� ยงของเงิน ลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ตาม TFRS 9 บริ ษ ัท ต้อ งระบุ ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องการบั ญ ชี ป้ อ งกั น ความเสี� ย งที� ส อดคล้ อ งกั บ
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละกลยุท ธ์ ใ นการบริ ห ารความเสี� ย งของบริ ษ ทั และต้อ งนํา ข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพและ
การคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิ ทธิ ผลในการป้ องกันความเสี� ยง
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ทั�งนี� TFRS 9 ให้ทางเลือกในการถือปฏิบตั ิตามการบัญชีป้องกันความเสี� ยงสําหรับรายการที�เข้าเงื�อนไข
ซึ� ง ณ วันที�ถือปฏิบตั ิเป็ นครั�งแรก บริ ษทั ไม่มีผลกระทบจากเรื� องดังกล่าว
(5) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 ให้วิธีการพิจารณาผลขาดทุน ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นตลอดอายุของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ในขณะที�เ ดิม บริ ษ ทั ประมาณการค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญ โดยการวิเ คราะห์ป ระวัติการชําระหนี� และ
การคาดการณ์ เ กี� ย วกับ การชํา ระหนี� ในอนาคตของลู ก ค้า TFRS 9 กํา หนดให้ ใ ช้วิ จ ารณญาณใน
การประเมิ นว่าการเปลี�ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิจนั�นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิ ดขึ� น อย่า งไร และพิจารณาความน่า จะเป็ นถ่ วงนํ�า หนัก ทั�ง นี� การพิจารณาการด้อยค่ า ดัง กล่า ว
จะถือปฏิบตั ิกบั สิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น ซึ�งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
บริ ษทั ได้ประเมิ นการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ� งการนํา TFRS 9 มาใช้ไม่ มีผลกระทบ
อย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามกลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกับเครื� องมื อทางการเงินเป็ นครั�งแรกด้วยวิธี
ปรับปรุ งผลกระทบสะสมกับกําไรสะสมและองค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที� 1 มกราคม 2563
และไม่ถือปฏิบตั ิกบั ข้อมูลที�แสดงเปรี ยบเทียบ
(ข) TFRS 16 สั ญญาเช่ า
ก่อน TFRS 16 มี ผลบังคับใช้ บริ ษทั ในฐานะผูเ้ ช่ ารั บ รู ้รายจ่ า ยภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงานในกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยวิธี เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เมื� อ TFRS 16 มี ผลบังคับ ใช้ ตั�งแต่วนั ที� 1 มกราคม 2563 ได้
กําหนดให้วิธีการบัญชี เดียวสําหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี� สินตามสัญญาเช่า
ซึ� งยกเว้นการรับรู ้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั�น หรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า
บริ ษทั ถือปฏิบตั ิตาม TFRS 16 เป็ นครั�งแรกกับสัญญาที�เคยระบุว่าเป็ นสัญญาเช่า ณ วันที� 1 มกราคม 2563
ด้วยวิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยการรับรู ้ผลกระทบสะสมในสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี� สินตามสัญญาเช่า
และไม่ ถือปฏิ บตั ิ กับข้อมู ลที�แสดงเปรี ยบเที ยบ โดยบริ ษทั ได้เลื อกใช้วิธีผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิ บางข้อ
ตามที� TFRS 16 ระบุไว้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั ได้ประเมิ นสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วันที� 1 มกราคม 2563 บริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์
สิ ทธิ การใช้เพิ�มขึ�น 114 ล้านบาท ส่ งผลให้หนี� สิ นตามสัญญาเช่ าเพิ�มขึ�น 114 ล้านบาท และลักษณะของ
ค่า ใช้จ ่า ยที �เ กี�ย วข้อ งกับ สัญ ญาเช่า ดัง กล่า วจะเปลี�ย นแปลงไป โดยบริ ษ ทั จะรับ รู ้ค่าเสื� อมราคาของ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี� ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่ า ทั�งนี� ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2562 เมื�อคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ�มและได้ยกเว้นการรับรู ้รายการสําหรับ
สัญญาเช่าระยะสั�นและสิ นทรั พย์อา้ งอิงที�มี มูลค่าตํ�า บริ ษทั จึ งรับรู ้หนี� สินตามสัญญาเช่ า ณ วันที� 1 มกราคม
2563 เพิม� ขึ�นเป็ นจํานวน 114 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี�ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิม� ร้อยละ 1.81 ถึง 3.84 ต่อปี
4

นโยบายการบัญชีที�สําคัญ
นโยบายการบัญ ชี ที �นาํ เสนอดังต่อไปนี� ไ ด้ถื อ ปฏิบ ตั ิโ ดยสมํ�า เสมอสํา หรับงบการเงิน ทุก รอบระยะเวลา
รายงาน ยกเว้นที�ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 3

(ก)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงิ นสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออม
ทรัพย์และกระแสรายวัน รวมทั�งเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพคล่องสู ง ซึ� งพร้อมจะเปลี�ยนเป็ นเงินสดในจํานวนที�
ทราบได้ และมีความเสี� ยงที�ไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลี�ยนแปลงมูลค่า
นอกจากนี� เงิน เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นาคารซึ� ง จะต้องชํา ระคืน เมื� อทวงถามถือเป็ นส่ ว นหนึ� ง ของกิ จ กรรมจัด หา
เงิ นในงบกระแสเงินสด

(ข)

ลูกหนี�อนื� และสิ นทรั พย์ที�เกิดจากสั ญญา
ลู กหนี� รับรู ้ เมื� อบริ ษทั มี สิทธิ ท�ี ปราศจากเงื�อนไขในการได้รับสิ� งตอบแทนตามสัญญา หากบริ ษทั รั บรู ้รายได้
ก่อนที�จะมีสิทธิท�ีปราศจากเงื�อนไขในการได้รับสิ� งตอบแทน จํานวนสิ� งตอบแทนนั�นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที�เกิด
จากสัญญา
ลูกหนี�วดั มูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (2562: ค่ าเผื�อหนีส� งสั ยจะสู ญ)
และสิ นทรัพ ย์ท�ีเกิดจากสัญญาวัดมูลค่าด้วยมู ลค่าของสิ� งตอบแทนที�บริ ษทั คาดว่าจะได้รับหักขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ค)

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย บันทึกบัญชีในงบการเงินโดยใช้วิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสะสม
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมื� อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ท�ีได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุน
ในกรณี ที�บ ริ ษทั จํา หน่ายเงินลงทุน ที�ถื ออยูเ่ พียงบางส่ วน การคํา นวณต้นทุนสําหรับ เงิ นลงทุนที�จาํ หน่ายไป
และเงินลงทุนที�ยงั ถื ออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

(ง)

อสั งหาริมทรั พย์เพือ� การลงทุน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื �อ การลงทุน หม ายถึ ง อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ที �ถ ือ ไว เ้ ป็ นสิ น ทรัพ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้แ ละ
อสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที�ถือครองโดยบริ ษทั เพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ า หรื อจากการเพิ�มขึ�น ของมู ลค่าของ
สิ นทรัพย์หรื อทั�งสองอย่าง ทั�งนี� ไม่ได้มีไว้เพื�อขายตามปกติของธุรกิจ หรื อใช้ในการผลิ ตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การ หรื อใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึ งรายจ่ายทางตรงเพื�อให้ได้มาซึ� งอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้าง
เอง ซึ� งรวมต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และต้นทุนทางตรงอื�นเพื�อให้ได้อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนอยูใ่ น
สภาพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนการกูย้ มื ของสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไข
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนคือผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับจาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนโดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื� อมราคาจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุน ซึ� งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี�
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคารและสิ� งปลูกสร้าง

20 ปี
5, 20 ปี

บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและสิ นทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
การจัดประเภทไปยังที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

เมื� อมี การเปลี�ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน โดยจัด ประเภทไปเป็ นที� ดิ น อาคาร
และอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที�มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
(จ)

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรั พย์ ที�เป็ นกรรมสิ ทธิ�ของกิจการ
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที�กิจการ
ก่อสร้างเอง ซึ� งรวมต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื�อให้สินทรัพย์น� นั อยูใ่ นสถานที�และสภาพที�พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื� อถอน การขนย้าย
การบูรณะสถานที�ต� งั ของสิ นทรัพย์ และต้นทุนการกูย้ ืมของสิ นทรัพย์ที�เข้าเงื�อนไข สําหรับเครื� องมื อที�ควบคุมโดย
ลิ ขสิ ทธิ� ซอฟต์แวร์ ซ�ึ งไม่สามารถทํางานได้โดยปราศจากลิข สิ ท ธิ� ซอฟต์แ วร์ น� ัน ให้ถือ ว่า ลิข สิ ท ธิ� ซอฟต์แ วร์
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ� งของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีรูปแบบและอายุการใช้ประโยชน์ที�ต่างกัน
ต้องบันทึกแต่ละส่ วนประกอบที�มีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับจาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การจัดประเภทไปยังอสังหาริ มทรั พย์ เพื�อการลงทุน
เมื� อ มี ก ารเปลี� ย นแปลงการใช้ง านจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ท�ี มี ไ ว้ใ ช้ง านเป็ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื� อ การลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์น� นั จะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
ต้ นทุนที�เกิดขึน� ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี�ยนแทนส่ วนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั�งใหญ่จะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ� งของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที�บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
ในอนาคตจากรายการนั�น และสามารถวัดมู ลค่าต้นทุนของรายการนั�น ได้อย่างน่า เชื� อถื อ ชิ�นส่ วนที� ถูกเปลี�ยน
แทนจะถูกตัดออกจากบัญชี ดว้ ยมูลค่ าตามบัญชี ต้นทุนที� เกิดขึ� นในการซ่ อมบํารุ งที�ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ที�
เกิดขึ�นเป็ นประจําจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ค่ าเสื� อมราคา
ค่าเสื� อมราคาคํานวณจากจํานวนที�คิดค่าเสื� อมราคาของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ� งประกอบด้วยราคา
ทุนของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าอื�นที�ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่าเสื� อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพ ย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพ ย์
แสดงได้ดงั นี�
ส่ วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคารและสิ� งปลูกสร้าง
เครื� องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื� องตกแต่ง ติดตั�งและเครื� องใช้สาํ นักงาน
บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและสิ นทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง

5, 20
5, 10, 20
5, 10, 15, 20
5, 10
3, 5, 20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
วิธีการคิดค่าเสื� อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ได้รับการทบทวนทุกรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ฉ)

สิ นทรั พย์ ไม่ มตี ัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�บริ ษทั ซื� อมาและมี อายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วย
ค่าตัดจํา หน่ า ยสะสมและผลขาดทุน จากการด้อยค่า สะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมื� อก่อให้เกิ ดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตโดยรวม
เป็ นสิ นทรัพย์ท�ีสามารถระบุได้ที�เกี�ยวข้องนั�น
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ ายคํา นวณจากราคาทุน ของสิ นทรั พ ย์หรื อมู ลค่ า อื� นที� ใช้แทนราคาทุ นหักด้วยมูลค่าคงเหลื อของ
สิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่ ายรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้น ตรงซึ� งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อนรู ปแบบที� คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรั พย์น� ันตามระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รั บประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่ มี
ตัวตน โดยเริ� มตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื�อสิ นทรัพย์น� นั พร้อมที�จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดงั นี�
ค่าลิขสิ ทธิ�ซอฟต์แวร์

3, 5, 10 ปี

บริ ษทั ไม่ได้คิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับสิ นทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างการพัฒนา
วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมู ลค่าคงเหลื อได้รับการทบทวนทุ กรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ช)

สัญญาเช่ า
นโยบายการบัญชีที�ถอื ปฏิบัติตั�งแต่ วนั ที� 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ � ม ต้น ของสัญ ญา บริ ษ ทั จะประเมิ น ว่า สัญ ญาเป็ นสัญ ญาเช่า หรื อ ประกอบด้ว ยสัญ ญาเช่ า หรื อ ไม่
บริ ษทั นํา คํานิ ยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั�นให้สิทธิ ในการควบคุม การใช้
สินทรัพย์ที�ระบุหรื อไม่
ในฐานะผู้เช่ า
ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผลหรื อวันที�มีการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า รวมถึงสัญญาที�มีส่วนประกอบที�เป็ นสัญญาเช่า
บริ ษทั จะปั นส่ วนสิ� งตอบแทนที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาให้กบั แต่ละส่ วนประกอบของสัญญาเช่ าตามเกณฑ์ราคาขายที�
เป็ นเอกเทศ สํ า หรั บ สั ญ ญาเช่ า บริ ษัท อาจปฏิ บ ัติต ามการผ่ อ นปรนของมาตรฐานฉบับ นี� ซึ� งอาจไม่ แ ยก
ส่วนประกอบที�ไม่เป็ นการเช่า โดยรับรู ้สัญญาเช่าและส่ วนประกอบที�ไม่เป็ นการเช่าเป็ นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว
บริ ษ ัทรั บรู ้ สิน ทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี� สิ นตามสั ญญาเช่ า ณ วันที� สั ญญาเช่ าเริ� ม มี ผล ยกเว้น สั ญญาเช่ า ซึ� ง
สินทรัพย์มีมูลค่าตํ�าหรื อสัญญาเช่าระยะสั�นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิท ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุ ง
เมื�อมี การวัดมู ลค่าใหม่ของหนี� สิ นตามสั ญญาเช่า
ต้นทุ นของสิ นทรัพ ย์สิ ทธิ การใช้ประกอบด้ว ยจํา นวนเงิ นที�รับรู ้เมื�อเริ� มแรกของหนี�สินตามสัญญาเช่า จํานวน
เงินที�จ่ายชําระตามสัญญาเช่ า ณ วันที�สัญญาเช่าเริ� มมี ผลหรื อก่อนวันที�สัญญาเริ� มมี ผล ต้นทุนทางตรงเริ� มแรก
และประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุ ทธิ จากสิ� งจูงใจในสัญญาเช่ าที�ได้รับ
ค่าเสื� อมราคาของสิ น ทรั พย์สิ ท ธิ ก ารใช้รับรู ้ใ นกําไรหรื อขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที�สัญญาเช่ าเริ� ม มี
ผลจนถึ งวันสิ� นสุ ดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สั ญญาเช่าดังกล่าวมี การโอนกรรมสิ ทธิ� ในสิ นทรั พย์ท�ีเช่ าให้กับ
บริ ษทั เมื�อสิ� นสุ ดสัญญาเช่า หรื อต้นทุนของสิ นทรัพย์สิ ทธิ การใช้ส ะท้อนว่าบริ ษทั จะมี การใช้สิทธิ ในการซื� อ
สิ นทรัพย์ ในกรณี น� ีสินทรัพย์สิทธิ การใช้จะบันทึกค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที�เช่า
ซึ�งกําหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสิ นทรัพย์และอุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หนี� สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื� อเริ� มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของค่าเช่ าที�ยงั ไม่ ได้จ่ายชําระ ณ วันที�สัญญาเช่า
เริ� ม มี ผล คิดลดด้ว ยอัต ราดอกเบี� ย ตามนัยของสัญญาเช่ า เว้น แต่อตั รานั�น ไม่ สามารถกํา หนดได้ บริ ษทั ใช้
อัตราดอกเบี� ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ�มของบริ ษทั ค่าเช่ารวมถึ งค่าเช่าคงที�หักสิ� งจู งใจตามสัญญาเช่าค้างรั บ จํานวน
เงินที�คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลื อ รวมถึงจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายหากบริ ษทั มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที�จะใช้สิทธิ เลือกซื� อ สิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
ในขณะที�คา่ เช่าผันแปรที�ข� ึนอยูก่ บั ปริ มาณการใช้จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที�เกิดรายการ
บริ ษทั กําหนดอัตราดอกเบี�ยเงินกูย้ ืม ส่ วนเพิ�มโดยนําอัตราดอกเบี�ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื�อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสิ นทรัพย์ที�เช่า
หนี� สิ น ตามสัญ ญาเช่ า วัด มูล ค่า ด้ว ยวิธี ร าคาทุน ตัด จํา หน่ า ยตามอัต ราดอกเบี� ย ที �แ ท้จ ริ ง และหนี� สิ น ตาม
สัญ ญาเช่ า จะถูกวัดมู ลค่าใหม่เมื� อมี การเปลี� ยนแปลงอายุสัญญาเช่ า การเปลี� ยนแปลงค่ าเช่ า การเปลี� ยนแปลง
ประมาณการจํานวนเงินที� ค าดว่า ต้อ งจ่า ยภายใต้ก ารรั บ ประกัน มู ล ค่า คงเหลื อ หรื อ การเปลี� ย นแปลงการ
ประเมิ น การใช้สิ ทธิ เ ลือกซื� อ สิ ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อสิ ทธิ เลื อกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื� อมี
การวัดมูลค่าหนี�สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็ นศูนย์แล้ว
บริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที�ไม่เป็ นไปตามคํานิ ยามของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนเป็ นที�ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน
นโยบายการบัญชีที�ถอื ปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
ในฐานะผูเ้ ช่า สัญญาเช่าซึ� งบริ ษทั ได้รับความเสี� ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จากการครอบครองสิ นทรัพย์ท�ีเช่านั�นๆ
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ท�ีได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ�ากว่าหัก
ด้วยค่า เสื� อมราคาสะสมและขาดทุน จากการด้อยค่า ค่าเช่า ที�ชาํ ระจะแยกเป็ น ส่ วนที�เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
และส่ วนที�จะหักจากหนี� ตามสัญญา เพื�อทําให้อตั ราดอกเบี�ยเมื�อเทียบกับยอดหนี� ที�คงเหลืออยูใ่ นแต่ละงวดเป็ น
อัตราคงที� ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าอื�นได้จดั ประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานและค่าเช่าจ่ายบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึ� ง
ของค่าเช่าทั�งสิ� นตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ�นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายตาม
ระยะเวลาที�คงเหลือของสัญญาเช่า เมื�อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า
(ซ) การด้อยค่ าสินทรัพย์ทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที�ถอื ปฏิบัติตั�งแต่ วนั ที� 1 มกราคม 2563
บริ ษทั พิจารณารับรู ้ค่าเผื�อผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่าย (ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�อื�น และเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน)
การวัดมูลค่ าผลขาดทุนด้ านเครดิตที�คาดว่ าจะเกิ ดขึน�
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นเป็ นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่ าจะเป็ นถ่ วงนํ�าหนัก
ผลขาดทุนด้านเครดิตคํานวณโดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที�คาดว่าจะไม่ได้รับ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที�คาด
ว่าจะเกิดขึ�นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ งของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิ ตนั�นคํานวณดังต่อไปนี�
 ผลขาดทุน ด้า นเครดิ ต ที�ค าดว่า จะเกิ ด ขึ� น ในอีก 12 เดื อ นข้า งหน้า ผลขาดทุน ดัง กล่ า วประมาณจากผล
ขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลัง
วันสิ� นรอบระยะเวลาที�รายงาน หรื อ
 ผลขาดทุน ด้านเครดิ ตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุน ดังกล่ าวประมาณจากผลขาดทุนที�
คาดว่าจะเกิ ดขึ�นจากการผิดเงื�อนไขตามสัญญาที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในช่วงระยะเวลาทั�งหมดที�เหลืออยู่ของ
สัญญา
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื�อผลขาดทุนสําหรับ ลูกหนี� อื�น วัดมูลค่า ผลขาดทุน ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นตลอดอายุ
ของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี� ประมาณการโดยใช้ตาราง
การตั�งสํารอง ซึ� งวิธีดงั กล่าวมีการนําข้อมูลผลขาดทุนที�เกิดขึ�นในอดีต การปรับปรุ งปัจจัยที�มีความเฉพาะเจาะจง
กับลูกหนี� น� นั ๆ และการประเมิ นทั�งข้อมู ลสภาวการณ์เ ศรษฐกิ จในปั จจุ บนั และข้อมู ลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว� ไปในอนาคต ณ วันที�รายงาน
ค่าเผื �อผลขาดทุน ด้า นเครดิต สําหรับ สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน อื�น บริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที� คาดว่า จะ
เกิดขึ�นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที�มีความ
เสี� ยงด้านเครดิตเพิ�มขึ�นอย่างมี นยั สําคัญ ซึ� งกรณี ดงั กล่าวจะวัดค่าเผื�อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่า
จะเกิดขึ�นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสู งสุ ดที�ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิ ดขึ�นพิจารณาจากระยะเวลาที�ยาวที�สุด
ตามสัญญาที�บริ ษทั มีฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านเครดิต
บริ ษทั พิจารณาว่าความเสี� ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเพิ�มขึ�นอย่างมี นัยสําคัญหากเกินกําหนดชําระ
มากกว่า 30 วัน มี การเปลี�ยนแปลงของอันดับความน่ าเชื� อถื อที�ลดระดับลงอย่างมี นยั สําคัญ มี การดํา เนิ น งานที�
ถดถอยอย่ า งมี นั ย สํา คัญ หรื อมี ก ารเปลี� ย นแปลงหรื อ คาดการณ์ ก ารเปลี� ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรื อกฎหมายที�ส่งผลในทางลบอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถในการจ่ายชําระภาระ
ผูกพันให้กบั บริ ษทั
บริ ษทั พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินจะเกิ ดการผิดสัญญาเมื�อ
 ผูก
้ ูไ้ ม่สามารถจ่ายชําระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่บริ ษทั ได้เต็มจํานวน อีกทั�งบริ ษทั ไม่มีสิทธิ ในการไล่เบี�ย
เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรื อ
 สิ นทรัพย์ทางการเงินค้างชําระเกิ นกว่า 90 วัน
การประเมิ น การเพิ�มขึ� น ของความเสี� ยงด้า นเครดิ ตอย่า งมี นัยสํา คัญ นั�นมี การประเมิ นทั�งแบบเป็ นรายลูกหนี�
หรื อแบบกลุ่ม ขึ�นอยูก่ บั ลักษณะของเครื� องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี� ยงเป็ นการประเมิ นแบบกลุ่ม
ต้องมี การจัดกลุ่มเครื� องมื อทางการเงินตามลักษณะความเสี� ยงด้านเครดิ ตที�คล้ายคลึงกัน เช่ น สถานการณ์คา้ ง
ชําระและอันดับความน่าเชื�อถือ
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ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที� คาดว่า จะเกิ ดขึ�นมี การประเมิ น ใหม่ ณ สิ� น รอบระยะเวลาที� รายงาน เพื�อสะท้อนการ
เปลี�ยนแปลงของความเสี� ยงด้านเครดิตของเครื� องมือทางการเงินนับจากวันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก การเพิ�มขึ�น
ของค่าเผือ� ผลขาดทุนแสดงเป็ นขาดทุนจากการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุน
การตัดจําหน่ าย
มูล ค่า ตามบัญ ชี ข� นั ต้นของสิ น ทรั พย์ท างการเงิ นจะถู กตัดจําหน่ า ยเมื� อบริ ษ ทั ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ได้อย่า ง
สมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมี การรั บเงิ นคืนในภายหลังจากสิ นทรัพย์ที�มีการตัดจําหน่ ายแล้ว จะรับรู้
เป็ นการกลับรายการการด้อยค่าในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที�ได้รับคืน
นโยบายการบัญชีที�ถอื ปฏิบัติก่อนวันที� 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื�นของบริ ษทั ได้รับการทบทวนทุกสิ� นรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี�เรื� องการด้อยค่า
หรื อไม่ในกรณี ที�มีขอ้ บ่งชี�จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื�อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนเพิ�มขึ�นใน
ภายหลังและการเพิ�มขึ�นนั�นสัมพันธ์โดยตรงกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที�เคยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ฌ) การด้อยค่ าสินทรัพย์ที�ไม่ ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ได้รับการทบทวนทุกวันที�สิ�นรอบระยะเวลารายงานว่ามี ขอ้ บ่งชี� เรื� องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณีที�มีขอ้ บ่งชี� จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที�คาดว่าจะได้รับคืน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า รั บ รู ้ เมื� อมู ลค่า ตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อหน่ว ยสิ น ทรัพ ย์ที� ก่อให้เ กิด เงิ น สดสู ง
กว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
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สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การคํานวณมูลค่ าที�คาดว่ าจะได้ รับคืน
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที�ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรั พย์
หรื อมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า การประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสิ นทรัพย์ ประมาณจากกระแสเงินสดที�จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อน
คํานึ งถึ งภาษีเงินได้เพือ� ให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที�มี
ต่อสิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ที�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงิ นสดรับโดยอิ สระจากสิ นทรัพย์อื�น จะพิจารณามู ลค่าที�
คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดที�สินทรัพย์น� นั เกี�ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิ น
ทุกรอบระยะเวลารายงานว่ามีขอ้ บ่งชี�เรื� องการด้อยค่าหรื อไม่ ซึ� งหากมี การเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการ
คํานวณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่ า จะถู กกลับรายการเพียงเท่าที� มูลค่า ตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์ไ ม่ เกิ น กว่า มู ลค่าตามบัญชี ภายหลังหักด้วยค่าเสื� อมราคาสะสมหรื อค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึ� ง
ไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ญ) เจ้ าหนี�อนื�
เจ้าหนี�อื�นแสดงด้วยราคาทุน
(ฎ) หนีส� ิ นที�เกิดจากสั ญญา
หนี�สินที�เกิดจากสัญญาเป็ นภาระผูกพันที�จะต้องโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี� สินที�เกิดจากสัญญารับรู้
เมื� อบริ ษทั ได้รับชําระหรื อมี สิทธิ ที�ปราศจากเงื�อนไขในการได้รับสิ� งตอบแทนที�เรี ยกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที�
บริ ษทั รับรู ้รายได้ที�เกี�ยวข้อง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ฏ) ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้า โครงการสมทบเงิน จะถูกรับ รู ้เ ป็ นค่าใช้จ่า ยพนัก งานในกําไรหรื อขาดทุนใน
รอบระยะเวลาที�พนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ที�กาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุทธิของบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ ใ นอนาคตที� เ กิ ด จากการทํา งานของพนั ก งานในงวดปั จ จุ บัน และงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้น� นั ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ� งจัดทําโดย
นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที�ได้รับอนุ ญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที�ประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี� สินผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้สุทธิ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น บริ ษทั กําหนดดอกเบี�ยจ่ายของหนี�สิน
ผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที�ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคํานึ งถึง
การเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี�สินผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้สุทธิ ซ�ึ งเป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระ
ผลประโยชน์ ดอกเบี�ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกําไรหรื อ
ขาดทุน
เมื�อมี การเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�
เกี�ยวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั รับรู ้ผลกําไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกิดขึ�น
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ผลประโยชน์ ระยะยาวอื�น
ภาระผูกพันสุทธิ ของบริ ษทั ที�เป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ซึ� งผลประโยชน์น� ี ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื�อให้เป็ นมูลค่า
ปัจจุบนั การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ผลประโยชน์ เมื�อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื�อเลิกจ้างจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อวันใดวันหนึ�งต่อไปนี�เกิดขึ�นก่อน เมื�อบริ ษทั ไม่สามารถยกเลิก
ข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้อีกต่อไป หรื อเมื� อบริ ษัทรับรู ้ตน้ ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกิ นกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์ดงั กล่าวจะ
ถูกคิดลดกระแสเงินสด
ผลประโยชน์ ระยะสั� นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อพนักงานทํางานให้ หนี�สินรับรู ้ ดว้ ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายชําระ
หากบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที�จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที�พ นัก งาน
ได้ทาํ งานให้ ในอดี ตและภาระผูก พัน นี� ส ามารถประมาณได้อ ย่า งสมเหตุส มผล
(ฐ)

ประมาณการหนี�สิน
ประมาณการหนี� สิ น จะรับ รู ้ ก ็ต่อ เมื� อ บริ ษ ทั มี ภ าระผูก พัน ตามกฎหมายหรื อ ภาระผูก พัน โดยอนุ ม านที�
เกิ ด ขึ� น ในปั จจุ บนั ซึ� งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตที�ประมาณการได้อย่างน่ าเชื� อถื อ และมี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จจะต้องถูกจ่ายไปเพื�อชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี�สิน
พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงินได้
เพื�อให้สะท้อนจํานวนที�อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที�มีต่อหนี� สิน ประมาณการ
หนี�สินส่ ว นที� เ พิ� ม ขึ� นเนื� อ งจากเวลาที� ผ่า นไปรั บ รู ้ เ ป็ นต้น ทุ น ทางการเงิ น
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(ฑ) การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที�จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�เกิดขึ�นในสภาพ
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที� วดั มู ลค่า มู ล ค่า ยุติธ รรมของหนี� สิ นสะท้อนผลกระทบของความเสี� ยงที� ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของภาระผูกพัน
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมู ลของบริ ษ ัทหลายข้อกําหนดให้มี การวัดมู ลค่ ายุติธรรมทั�งสิ นทรัพย์และ
หนี�สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั วัดมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการซื� อขายของสิ นทรั พย์หรื อหนี� สิ นเกิ ดขึ�นอย่างสมํ�าเสมอใน
จํานวนที�เพียงพอซึ� งสามารถให้ขอ้ มูลราคาได้อย่างต่อเนื� อง
หากไม่ มี ราคาเสนอซื� อขายในตลาดที� มี สภาพคล่องบริ ษทั ใช้เทคนิ คการประเมิ นมู ลค่าที� ใช้ขอ้ มูลที� สามารถ
สั ง เกตได้ท�ี มี ความเกี� ยวข้องให้ม ากที�สุ ด และลดการใช้ขอ้ มู ลที� ไม่ ส ามารถสั งเกตได้ให้น้อยที�สุ ด การเลื อก
เทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทั�งหมดที�ผรู ้ ่ วมตลาดคํานึ งถึงในการกําหนดราคาของรายการ
หลักฐานที�ดีที�สุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมื อทางการเงิน ณ วันที�รับรู ้รายการเมื� อเริ� มแรกคือราคาของ
การทํารายการ หากบริ ษทั พิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกแตกต่างจากราคาของการทํา
รายการ เครื� องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�
รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกและราคาของการทํารายการ และรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยเกณฑ์ที�เหมาะสม
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี� สิ น บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที�สามารถสังเกตได้ให้มากที�สุดเท่าที�จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี� ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั�นของมู ลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที�ใช้ในการประเมิ นมูลค่า
ดังนี�






ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สิน
อย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั�น ณ วันที�วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมู ลอื�นที� สังเกตได้โดยตรง (เช่ น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ราคาที�สังเกตได้) สําหรับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�น นอกเหนือจากราคาเสนอซื� อขายซึ�งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินนั�น
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หากข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่า ยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินถูกจัดประเภทลําดับชั�น ที�แตกต่างกัน
การวัดมู ลค่ายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที�
อยูใ่ นระดับตํ�าสุ ดที�มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมในภาพรวม
บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานที�การโอนเกิดขึ�น
(ฒ) รายได้
รายได้ที�รับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่า ทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญา และรายได้ค่ าบริ ก ารรั บรู ้ เ ป็ นรายได้ตลอดระยะเวลาการให้ สิ ทธิ แ ละการ
ให้บริ การ
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ� มแรกที�เกิดเป็ นการเฉพาะ
เพือ� ก่อให้เกิดรายได้ตามสัญญาเช่าจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที�เกิดค่าใช้จ่ายนั�น
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับ บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันที�บริ ษทั มี สิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล
(ณ) ดอกเบีย�
ดอกเบี� ยรับ และดอกเบี� ยจ่ายรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง อัตราดอกเบี� ยที�แท้จริ งคือ
อัต ราที� ใ ช้คิ ดลดประมาณการการจ่ ายชําระเงิ นหรื อรั บเงิ น ในอนาคตตลอดอายุที� คาดการณ์ ไว้ของเครื� องมื อ
ทางการเงินของ
 มูลค่าตามบัญชีข� น
ั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
 ราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี� สินทางการเงิ น
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ในการคํานวณดอกเบี� ยรับ และดอกเบี� ยจ่ าย อัตราดอกเบี� ยที�แท้จริ งจะนํา มาใช้กบั มู ลค่า ตามบัญชี ข� นั ต้น ของ
สิ นทรัพย์ (เมื� อ สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ก ารด้อ ยค่า ด้า นเครดิ ต ) หรื อราคาทุน ตัด จํา หน่ า ยของหนี� สิ น อย่า งไรก็ตาม
สํา หรับ สิ น ทรั พ ย์ทางการเงินที�มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรั บรู ้เมื�อเริ� มแรก รายได้ดอกเบี�ยจะคํานวณ
โดยการใช้อตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ งกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หลังหักขาดทุน จากการด้อยค่า
หากสิ นทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคํานวณรายได้ดอกเบี�ยจะเปลี�ยนกลับไปคํานวณจากมูลค่าตาม
บัญชีข�นั ต้นของสิ นทรัพย์
(ด)

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี�ยจ่ายของเงินกูย้ มื ประมาณการหนี�สินและสิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะต้อง
จ่ายส่ วนที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่ นไป
ต้นทุนการกูย้ ืมที� ไม่ ได้เ กี� ยวกับ การได้ม า การก่ อสร้างหรื อการผลิ ตสิ น ทรั พย์ที�เ ข้าเงื� อนไขรั บรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน โดยใช้วธิ ี อตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง
ค่ าใช้ จ่ายสําหรั บแผนการออกจากงานด้ วยความเห็นชอบร่ วมกัน
บริ ษทั ได้เสนอสิ ทธิ ให้พนักงานจํานวนหนึ�งที�เข้าหลักเกณฑ์สาํ หรับการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน
พนักงานที�เ ห็ นชอบกับข้อเสนอจะได้รับเงิน จํา นวนหนึ� งโดยคํานวณผันแปรตามเงิ น เดื อนล่ าสุ ด จํานวนปี ที�
ทํางาน หรื อจํานวนเดือนคงเหลือก่อนการเกษียณตามปกติ บริ ษทั บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อมีแผนการออกจาก
งานด้วยความเห็นชอบร่ วมกัน

(ต)

ภาษีเงินได้

ค่า ใช้จ่า ยภาษีเ งิน ได้สํา หรับ ปี ประกอบด้ว ย ภาษี เ งิน ได้ข องงวดปั จ จุบ นั และภาษีเ งิ น ได้รอการตัด
บัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วน
ที�เกี�ยวกับรายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ภาษีเงินได้ ของงวดปั จจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีที�คาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรื อขาดทุน
ประจําปี ที�ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที�ประกาศใช้หรื อที�คาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที�เกี�ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญชี บ ัน ทึก โดยคํา นวณจากผลแตกต่ างชั�วคราวที�เ กิ ดขึ� น ระหว่างมู ลค่า ตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี� สินและจํานวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื�อเกิด
จากผลแตกต่างชัว� คราวต่อไปนี� การรับรู ้ค่าความนิยมในครั�งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี� สินในครั�งแรกและ
รายการนั�นไม่มี ผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวข้องกับเงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่กลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
วัด มู ล ค่ า โดยใช้อตั ราภาษี ท�ี ค าดว่า จะใช้ก ับผลแตกต่ า งชั�ว คราวเมื� อ มี ก ารกลับรายการโดยใช้อัตราภาษี ที�
ประกาศใช้หรื อที�คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมู ลค่าของสิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจาก
ลักษณะวิธีการที� บ ริ ษทั คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์จากสิ นทรั พ ย์หรื อจะจ่ า ยชําระหนี� สินตามมู ลค่าตามบัญ ชี
ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกํา หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บ ัน และภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญชี บริ ษ ัท ต้องคํา นึ ง ถึ ง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทํา ให้จาํ นวนภาษีท�ี ตอ้ งจ่ายเพิ�มขึ�น และมี ดอกเบี�ยที�
ต้องชําระ บริ ษทั เชื� อว่าได้ต� งั ภาษีเ งินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสํา หรับภาษีเงินได้ท�ีจะจ่ายในอนาคตซึ� งเกิดจากการ
ประเมิ นผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึ งการตี ความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ใ นอดี ต การ
ประเมินนี� อยู่บนพื�นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี�ยวข้องกับการตัดสิ นใจเกี�ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ข้อมู ลใหม่ๆ อาจจะทําให้บริ ษทั เปลี�ยนการตัดสิ นใจโดยขึ�นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเ งินได้คา้ ง
จ่ายที�มีอยู่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื� อกิจการมี สิทธิ
ตามกฎหมายที�จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี
เงินได้น� ี ประเมิ นโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดียวกันสําหรั บหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน
สําหรับหน่วยภาษี ต่างกันนั�นกิ จการมีความตั�งใจจะจ่ายชําระหนี� สินและสิ นทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั
ด้วยยอดสุ ทธิหรื อตั�งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี�สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพื�อเสี ยภาษีในอนาคต
จะมี จาํ นวนเพี ยงพอกับการใช้ป ระโยชน์จ ากผลแตกต่า งชั�วคราวดังกล่ า ว กําไรเพื�อ เสี ยภาษี ใ นอนาคตต้อง
พิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชัว� คราวที�เกี�ยวข้อง ดังนั�น กําไรเพื�อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรับปรุ งการ
กลับรายการผลแตกต่า งชั�วคราวที� พิจารณาจากแผนธุ รกิ จของแต่ละบริ ษทั ย่อยในบริ ษทั แล้วอาจมี จาํ นวนไม่
เพียงพอที�จะบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท� งั จํานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวัน
สิ�นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมี โอกาสถูกใช้จริ ง
(ถ)

เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีท�เี ป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ที�เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที�ใช้ในการดํา เนิ นงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน
ณ วันที�เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี�สินที�เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็ นสกุล
เงิ นที� ใช้ใ นการดํา เนิ น งานโดยใช้อัตราแลกเปลี� ยน ณ วัน สิ� น รอบระยะเวลารายงาน ผลแตกต่ างของอัตรา
แลกเปลี�ยนที�เกิดจากการแปลงค่าจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี� สิ น ที�ไ ม่ เ ป็ นตัว เงิ น ซึ� ง เกิ ด จากรายการบัญ ชี ที� เ ป็ นเงิ น ตราต่า งประเทศและบันทึก ตาม
เกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ ทั�งนี�
รวมถึงรายการบัญชีที�เกิดจากการจ่ายชําระหรื อรับชําระสิ� งตอบแทนล่วงหน้า
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ท) เครื�องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชี ที� ถือปฏิบัติ ต�ั งแต่ วันที� 1 มกราคม 2563
(ท.1) การรั บรู้ รายการและการวัดมูลค่ าเมื�อเริ� มแรก
ลูกหนี� อื�น และเจ้าหนี� การค้ารับรู ้ รายการเมื� อเริ� มแรกเมื� อมี การออกตราสารเหล่ านั�น สิ นทรั พย์ทางการเงิ น และ
หนี� สินทางการเงิ นอื�น ๆ ทั�งหมดรั บรู ้รายการเมื� อเริ� มแรกเมื� อบริ ษัทเป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของเครื� องมื อ
ทางการเงินนั�น
ลูกหนี�อื�นที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที�มีนยั สําคัญวัดมูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยราคาของการทํารายการ
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี� สิ นทางการเงิ นที� วดั มู ลค่ าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุ นวัดมู ลค่าเมื� อ
เริ� มแรกด้วยมูลค่ า ยุติธรรม สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี� สิ นทางการเงิ นอื� น (นอกเหนื อจากลู กหนี� อ�ืนที� ไม่ มี
องค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที� มีนัยสําคัญ หรื อวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน) จะวัด
มูลค่าเมื�อเริ� มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทํารายการซึ� งเกี�ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกตราสาร
(ท.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าภายหลัง
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การจัดประเภท
ณ วันที�รับรู ้รายการเมื� อเริ� มแรก สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย มู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ นจะไม่ ถู ก จัด ประเภทรายการใหม่ ภ ายหลังการรับ รู ้ รายการเมื� อเริ� ม แรกเว้นแต่บ ริ ษ ทั มี
การเปลี�ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงิน ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ทางการเงินที�ได้รับ
ผลกระทบทั�งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเ ป็ นต้น ไปนับจากวันที�มีก ารเปลี�ยนแปลงการจัด
ประเภท
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�ไม่ ได้ถูกกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้ว ยราคาทุน
ตัดจําหน่ายหากเข้าเงื�อนไขทั�งสองข้อดังต่อไปนี�
 ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั�นตามโมเดลธุ รกิจที�มีวต
ั ถุประสงค์เพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
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ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ� งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ� งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กาํ หนดไว้

ตราสารหนี� ที�ไม่ได้ถูกกําหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นได้หากเข้าเงื�อนไขทั�งสองข้อดังต่อไปนี�
 ถือครองสิ นทรั พย์ทางการเงินนั�นตามโมเดลธุ รกิจที�มีวต
ั ถุประสงค์เพือ� รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเพื�อ
ขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
 ข้อกํา หนดตามสั ญ ญาของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ซึ� ง ทํา ให้ เ กิ ดกระแสเงิ นสดเป็ นการจ่ า ยเพี ยงเงิ นต้น และ
ดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที�กาํ หนดไว้
สิ นทรัพย์ทางการเงินทั�ง หมดที�ไม่ ได้จดั ประเภทให้วดั มูลค่าด้วยราคาทุ นตัดจําหน่ า ยหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นตามที�ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้น จะวัดมู ลค่า ด้วยมู ลค่า ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ซึ� ง
รวมถึงสิ นทรัพย์อนุ พนั ธ์ท� งั หมด ณ วันที�รับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรก บริ ษทั สามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงิน
ที� เข้าข้อกําหนดในการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น ถู กวัด
มูลค่ าด้ว ยมู ล ค่า ยุติ ธ รรมผ่า นกํา ไรหรื อ ขาดทุน หากการกํา หนดดัง กล่า วช่ ว ยขจัด หรื อ ลดความไม่
สอดคล้องอย่างมีนัยสําคัญซึ� งอาจเกิดขึ�นซึ� งเมื�อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน – การประเมินโมเดลธุรกิจ
บริ ษทั ได้ประเมิน โมเดลธุ รกิจของสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยพิจารณานโยบายและวัตถุประสงค์ของการลงทุน
ความเสี� ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน
สิ นทรั พ ย์ ท างการเงิ น - การประเมิ นว่ า กระแสเงิ นสดตามสั ญ ญาเป็ นการจ่ า ยเพียงเงิ นต้ นและดอกเบี ย� จาก
ยอดคงเหลือของเงินต้ นหรื อไม่
สําหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี� “เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที�รับรู้
รายการเมื�อเริ� มแรก “ดอกเบี�ย” หมายถึง สิ� งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี� ยงด้านเครดิตที�เกี�ยวข้อง
กับจํานวนเงินต้นที�คา้ งชําระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ� งและความเสี� ยงในการกูย้ มื โดยทัว� ไป และต้นทุน
(เช่น ความเสี� ยงด้านสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) รวมถึงอัตรากําไรขั�นต้น
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ในการประเมิ น ว่า กระแสเงิ น สดตามสั ญญาเป็ นการจ่ า ยเพี ย งเงิ นต้นและดอกเบี� ยหรื อ ไม่ บริ ษัทพิจ ารณา
ข้อกําหนดตามสั ญญาของเครื� องมื อทางการเงิ น ซึ� งรวมถึ งการประเมิ นว่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน ประกอบด้วย
ข้อกําหนดตามสัญญาที�สามารถเปลี�ยนแปลงระยะเวลาและจํานวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ� งอาจทํา
ให้ไม่เข้าเงื�อนไข ในการประเมิน บริ ษทั พิจารณาถึง
 เหตุการณ์ท�ีอาจเกิดขึ�นซึ� งเป็ นเหตุให้มีการเปลี�ยนแปลงจํานวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
 เงื�อนไขที�อาจเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี� ยตามสัญญา ซึ� งรวมถึงอัตราดอกเบี�ยผันแปร และ
 เงื� อ นไขเมื� อ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งของบริ ษ ท
ั ถู ก จํา กัด เฉพาะกระแสเงิ น สดจากสิ น ทรั พ ย์ต ามที� กาํ หนด (เช่ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที�ผใู ้ ห้กูไ้ ม่มีสิทธิ ไล่เบี�ย)
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน - การวัดมูลค่ าภายหลังและกําไรและขาดทุน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที�
วัด มู ล ค่ า ด้ ว ยราคาทุ น
ตัดจําหน่าย

สิ นทรัพย์เหล่านี�วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง ราคาทุนตัดจําหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี�ย
กําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที�เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน

หนีส� ิ นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่ าในภายหลังและกําไรและขาดทุน
หนี�สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุ น หนี� สิ นทางการเงิ นจะถูกจัดประเภทให้วดั มู ลค่า ยุติ ธรรมผ่านกํา ไรหรื อขาดทุนหากให้ถือไว้เพื�อค้า
ถื อเป็ นอนุ พนั ธ์ หรื อกําหนดให้ว ดั มู ลค่า เมื� อเริ� ม แรกด้ว ยวิธีดงั กล่า ว หนี� สิ นทางการเงิ นที�วดั มู ลค่าด้วยมู ลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กาํ ไรและขาดทุนสุ ทธิ รวมถึงดอกเบี� ยจ่าย
ในกําไรหรื อขาดทุน หนี� สินทางการเงินอื�นที�วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายด้วยวิธีดอกเบี� ยที�แท้จริ ง
ดอกเบี�ยจ่ายและกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน กําไรหรื อขาดทุนที�เกิดจากการ
ตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
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(ท.3) การตัดรายการออกจากบัญชี
สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื�อสิ ทธิ ตามสัญญาที�จะได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์
ทางการเงิ น หมดอายุห รื อมี การโอนสิ ท ธิ ในการรับกระแสเงิ น สดตามสัญ ญาในธุ ร กรรมซึ� งความเสี� ยงและ
ผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั�ง หมดของสิ นทรัพย์ท างการเงินได้ถูกโอนหรื อในกรณี ที�บ ริ ษ ทั
ไม่ ได้ท� งั โอนหรื อคงไว้ซ�ึ งความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั�งหมดและไม่ได้คงไว้ซ�ึ ง
การควบคุมในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั เข้าทําธุรกรรมซึ� งมี การโอนสิ นทรัพย์ที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงั คงความเสี� ยงและผลตอบแทน
ของความเป็ นเจ้า ของทั�ง หมดหรื อเกือบทั�ง หมดในสิ นทรั พ ย์ที� โอนหรื อบางส่ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ในกรณี น� ี
สินทรัพย์ที�โอนจะไม่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี
หนีส� ิ นทางการเงิน
บริ ษทั ตัดรายการหนี� สินทางการเงิ นออกจากบัญชี เมื� อภาระผูกพันตามสัญญาสิ� นสุ ดลง ยกเลิ ก หรื อหมดอายุ
บริ ษ ทั ตัดรายการหนี� สิ นทางการเงิ น ออกจากบัญ ชี ห ากมี ก ารเปลี� ยนแปลงเงื� อ นไขและกระแสเงิ น สดจาก
การเปลี�ยนแปลงหนี� สินมีความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญ โดยรั บรู ้หนี� สินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมที�
สะท้อนเงื�อนไขที�เปลี�ยนแปลงแล้ว
การตัดรายการหนี� สินทางการเงิ นออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมู ลค่าตามบัญชีที�ตดั รายการและสิ� งตอบแทนที�
ต้องจ่าย (รวมถึงสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดที�ได้โอนไปหรื อหนี�สินที�รับมา) รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(ท.4) การหักกลบ
สิ น ทรัพย์ทางการเงินและหนี� สินทางการเงิน จะหักกลบกันเพื�อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้ว ยจํานวน
สุท ธิ ก็ตอ่ เมื�อบริ ษทั มีสิทธิ บงั คับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจํานวนเงินที�รับรู ้และบริ ษทั ตั�งใจที�จะชําระด้วย
จํานวนเงินสุ ทธิ หรื อตั�งใจที�จะรับสิ นทรัพย์และชําระหนี�สินพร้อมกัน
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(ท.5) อนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การวัดมู ลค่ายุติธ รรมใหม่ จะรั บ รู้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ นทัน ที
(ท.6) การป้องกันความเสี� ยง
บริ ษทั ถื ออนุ พนั ธ์ บางรายการเป็ นเครื� องมื อป้ องกันความเสี� ยงเพื�อการป้ องกันความเสี� ยงในฐานะเปิ ดเงินตรา
ต่างประเทศ อนุ พนั ธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลักและมี การบันทึกบัญชี แยกต่างหาก หากสัญญาหลักที�ไม่ ใช่
สิ นทรัพย์ทางการเงินและเข้าเงื�อนไขที�กาํ หนดไว้
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5

บุคคลหรื อกิจการทีเ� กีย� วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับบริ ษทั หากบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกัน
หรื อมีอิทธิ พลอย่างมี นยั สําคัญทั�งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลหรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงินและการ
บริ หารหรื อในทางกลับกัน
ความสัมพันธ์ที�มีกบั บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน มีดงั นี�
ชื�อกิจการ
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กลุ่มสยามบรรจุภณั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั อินวีนิค จํากัด
United Pulp and Paper Co., Inc.
บริ ษทั เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด
บริ ษทั เอสซีจีพี โซลูชนั� จํากัด
บริ ษทั เอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จํากัด
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
บริ ษทั เอสซีจีพี รี จิด พลาสติกส์ จํากัด
บริ ษทั ฟิ นิ คซ ยูทิลิต�ีส์ จํากัด
บริ ษทั ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากัด
บริ ษทั ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จํากัด
บริ ษทั สยามฟอเรสทรี จํากัด
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด
บริ ษทั ไทยวนภูมิ จํากัด
บริ ษทั สยามพนาเวศ จํากัด
บริ ษทั ไทยพนาบูรณ์ จํากัด
บริ ษทั ไทยพนาราม จํากัด

ประเทศที�จัดตั�ง
/สั ญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ในลําดับสู งสุด
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ชื�อกิจการ
บริ ษทั พนัสนิ มิต จํากัด
บริ ษทั สวนป่ ารังสฤษฎ์ จํากัด
บริ ษทั ไทยพนาดร จํากัด
บริ ษทั ไทยพนาสณฑ์ จํากัด
บริ ษทั ตะวันนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั ไดน่า แพคส์ จํากัด *
บริ ษทั โอเรี ยนท์ คอนเทนเนอร์ จํากัด
บริ ษทั ดี อิน แพค จํากัด *
บริ ษทั ทีซี เฟล็กซิเบิ�ลแพคเกจจิ�ง จํากัด
บริ ษทั พรี แพค ประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั พรี ซิชนั� พริ� นท์ จํากัด
บริ ษทั คอนิเมก จํากัด
บริ ษทั เอสเคไอซี อินเตอร์เนชัน� แนล จํากัด
บริ ษทั วีซ�ี แพ็คเกจิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
New Asia Industries Co., Ltd.
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
Bien Hao Packaging Joint Stock Company
TCG Rengo (S) Limited **
TCG Solutions Pte. Ltd.
PT Primacorr Mandiri
PT Indoris Printingdo
PT Indocorr Packaging Cikarang

ประเทศที�จัดตั�ง
/สั ญชาติ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
สิ งคโปร์
สิ งคโปร์
อินโดนี เซี ย
อินโดนี เซี ย
อินโดนี เซี ย

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม

* อยู่ระหว่างการชําระบัญชี เนื� อ งจากโอนกิ จ การทั�งหมดให้แก่ บริ ษทํ โอเรี ยนท์คอนเทนเนอร์ จํากัด เมื� อวันที� 1 พฤศจิก ายน 2563
และได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื�อวันที� 22 ธันวาคม 2563
** อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ชื�อกิจการ

ประเทศที�จัดตั�ง
/สั ญชาติ
อินโดนี เซี ย
อินโดนี เซี ย
มาเลเซีย
ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์
ไทย
ไทย
อินโดนี เซี ย

PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
PT Dasaya Aria Prima
Interpress Printers Sendirian Berhad
บริ ษทั สยามทบพันแพคเกจจิง� จํากัด
P&S Holdings Corporation
บริ ษทั สหกรี น ฟอเรสท์ จํากัด
บริ ษทั สยามนิ ปปอน อินดัสเตรี ยล เปเปอร์ จํากัด
PT SCG Indonesia
SCG Vietnam Co., Ltd.

เวียดนาม

บริ ษทั กฎหมายเอสซี จี จํากัด

ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ น้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ โดยตรง
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุ ้นโดยตรง
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุน้ โดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ถือหุ ้นโดยอ้อม
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน)

รายการที�สาํ คัญกับกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุ ปได้ดงั นี�
2563

2562

นโยบายการกําหนดราคา

(พันบาท)
บริษทั ใหญ่
ค่าบริ การ

174,880

194,986

ดอกเบี�ยจ่าย

254,467

1,255,622

บริษทั ย่ อย
รายได้คา่ เช่า
รายได้คา่ ทรัพย์สินทางปั ญญา
รายได้คา่ บริ การ

30,319
6,520
1,736,803

30,341
7,404
1,522,432

รายได้เงินปั นผล

2,404,532

1,556,920

วิธีตน้ ทุนบวกอัตรากําไรที�
เทียบเคียงได้
อัตราดอกเบี�ยตามสัญญาที�ตกลงกัน

อัตราตามสัญญา
อัตราร้อยละของรายได้จากการขาย
วิธีตน้ ทุนบวกอัตรากําไรที�
เทียบเคียงได้
ตามจํานวนที�ประกาศจ่าย
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
บริษทั ร่ วม
รายได้เงินปั นผล

2563

2562

(พันบาท)
753,978
1,270

966,849
392

2,990

9,457

นโยบายการกําหนดราคา
อัตราดอกเบี�ยตามสัญญาที�ตกลงกัน
อัตราดอกเบี�ยตามสัญญาที�ตกลงกัน

ตามจํานวนที�ประกาศจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม กับกิจการที�เกี�ยวข้องกันมีดงั นี�
2563

2562
(พันบาท)

ลูกหนีห� มุนเวียนอื�น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อื�น
รวม

4,378
197,267
711
331
202,687

5,396
221,733
546
1,356
229,031

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั� น
บริ ษทั ย่อย

32,492,002

33,950,895

384

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี สําหรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันมีดงั นี�
2563
ณ วันที� 1 มกราคม
เพิ�มขึ�น
ลดลง
ณ วันที� 31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)
33,950,895
17,862,997
4,696,765
20,438,664
(6,155,658)
(4,350,766)
32,492,002
33,950,895

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ ทธิ การใช้ ซอฟต์ แวร์ แสดงภายใต้ สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื�น
2563

2562

บริ ษทั ใหญ่

(พันบาท)
11,474
14,050

เจ้ าหนีห� มุนเวียนอื�น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อื�น
รวม

17,112
10,846
5,586
33,544

43,035
8,611
7,533
59,179

700,035
700,035

33,756,240
150,793
33,907,033

เงินกู้ยืมระยะสั� น
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
รวม
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
รายการเคลื�อนไหวระหว่างปี สําหรับเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกันมีดงั นี�
2563
ณ วันที� 1 มกราคม
เพิม� ขึ�น
ลดลง
ณ วันที� 31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)
33,907,033
23,343,402
680,799
24,549,078
(33,887,797)
(13,985,447)
700,035
33,907,033
2563

2562
(พันบาท)

หนีส� ิ นตามสั ญญาเช่ า
ส่ วนที�หมุนเวียนและไม่ หมุนเวียน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
รวม
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ ห ารสํา คัญ

48,075
18,762
66,837

-

2563

2562
(พันบาท)

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

82,814
6,820
89,634

82,730
16,556
99,286

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั และผูบ้ ริ ห ารสํา คัญ ประกอบด้วย ค่า ตอบแทนที� จ่ ายให้แก่ คณะกรรมการ
บริ ษทั เอสซี จี แพคเกจจิ�ง จํากัด (มหาชน) ตามข้อบังคับของบริ ษทั และค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่ ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ซึ� งได้แก่ เงิ นเดือน โบนัส เงิ นตอบแทนพิเศษและอื�นๆ รวมทั�ง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชี พที�บริ ษทั
จ่ายสมทบให้ผบู ้ ริ หารในฐานะพนักงานของบริ ษทั

386

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
6

ลูกหนีห� มุนเวียนอื�น
หมายเหตุ
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการทัว� ไป
รวม

5

2563

2562

(พันบาท)
202,687
229,031
159,483
25,275
362,170
254,306

ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น ณ วันที� 31 ธันวาคม มีดงั นี�
2563
รายได้คา่ บริ การค้างรับ
ดอกเบี�ยค้างรับ
อื�นๆ
รวม

2562

(พันบาท)
289,592
192,409
16,893
29,111
55,685
32,786
362,170
254,306

7

บริ ษทั สยามทบพันแพคเกจจิ�ง จํากัด
P&S Holdings Corporation
รวม

สัดส่วนการถื อหุน้
2563
2562
(ร้ อยละ)
49
49
40
40
500,000
262,588
762,588

500,000
262,588
762,588

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่วม ณ วันที� 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี�

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

2562

(พันบาท)
245,000
245,000
105,121
105,121
350,121
350,121

2563

วิธีราคาทุน

2,990
2,990

9,457
9,457

รายได้เงินปันผล
2563
2562
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
8

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
รายการเคลื�อนไหวสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ซึ� งบันทึกโดยวิธีราคาทุนมีดงั นี�
2563
ณ วันที� 1 มกราคม
ซื� อและลงทุนเพิ�ม
ณ วันที� 31 ธันวาคม

2562

(พันบาท)
34,447,438
28,398,365
6,049,073
34,447,438
34,447,438

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั จัดตั�งบริ ษทั เอสซีจีพี รี จิด พลาสติกส์ จํากัด (“SCGPRP”) โดยบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ
100 เป็ นจํานวนเงิ น 1 ล้านบาท และในเดือนมี นาคม 2562 บริ ษัทจ่ ายชําระค่าหุ ้นเพิ�มทุนใน SCGPRP จํานวน
4,990,000 หุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น 499 ล้านบาท การเพิ�มทุ นนี� ได้จดทะเบี ยนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื�อวันที� 27 มีนาคม 2562
ในเดื อนเมษายน 2562 บริ ษัทเอสซี จีพี-ที พลาสติ กส์ จํากัด (“SCGP-T”) ขายหุ ้นเพิ�มทุนจํานวน 1,431,500 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงิน 143 ล้านบาท ให้แก่ Toppan Printing Co., Ltd. ซึ� งส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ้น
ของบริ ษทั ใน SCGP-T เปลี�ยนแปลงไปจากร้อยละ 100 เป็ นร้ อยละ 51 และในเดือนพฤษภาคม 2562 บริ ษทั จ่าย
ชําระค่าหุ ้นเพิม� ทุนใน SCGP-T จํานวน 478,125 หุ น้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เป็ นจํานวนเงิน 48 ล้านบาท การเพิ�มทุน
นี� ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื�อวันที� 16 พฤษภาคม 2562
ในเดือนมิ ถุนายน 2562 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. จดทะเบี ยนเพิ�มทุน จํานวน 927,400,330 หุ ้น เป็ น
จํานวนเงินประมาณ 20,888 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้ซ�ื อหุ ้นเพิ�มทุนดังกล่าวจํานวน 69,400,000 หุน้ เป็ นจํานวนเงิน
50,000,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ และ 400,000 ดอลลาร์ สิ ง คโปร์ หรื อเที ยบเท่ า 1,598 ล้านบาท โดยหุ ้ นส่ วนที� เหลื อ
ถูกซื� อโดยบริ ษทั สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
ในเดื อนสิ งหาคม 2562 บริ ษทั จ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ�มทุนครั�งแรกในบริ ษทั เอสซี จีพี รี จิด พลาสติกส์ จํากัด จํานวน
57,400,000 หุ ้น มู ลค่าหุ ้น ละ 68 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 3,903 ล้านบาท การเพิ�มทุนนี� ได้จดทะเบี ยนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้วเมื�อวันที� 3 กันยายน 2562
ในเดือนตุลาคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc (“UPPC”) ได้รับอนุมตั ิการจดทะเบียนเพิม� ทุนจากหน่วยงาน
ราชการ ส่ ง ผลให้ บ ริ ษัท มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น ใน UPPC ลดลงจากร้ อ ยละ 77.33 เป็ นร้ อ ยละ 57.99 ตั�ง แต่
ไตรมาสที� 4 ของปี 2563โดย UPPC ยังคงเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

บริ ษทั ฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอสซีจีพี รี จิด พลาสติกส์ จํากัด
บริ ษทั สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จํากัด
United Pulp and Paper Co., Inc.
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
บริ ษทั กลุ่มสยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
บริ ษทั เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ย�ี จํากัด
บริ ษทั เอสซีจีพ-ี ที พลาสติกส์ จํากัด
บริ ษทั เอสซีจีพี โซลูชน�ั จํากัด
บริ ษทั เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ�ง
เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั อินวีนิค จํากัด
รวม

100
100

100
100

49,000
70,200
44,151,301

69.58 2,462,812
98.20 3,582,537
100
4,403,200
100
3,450,000
77.33 5,567,661
10.34 21,735,991
70
1,384,000
100
890,000
51
385,900
100
170,000
49,000
70,200
42,891,461

2,462,812
3,582,537
4,403,200
3,450,000
4,327,982
21,715,830
1,384,000
890,000
385,900
170,000

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

69.58
98.20
100
100
57.99
10.29
70
100
51
100

สัดส่วนการถือหุ ้น
2563
2562
(ร้ อยละ)

49,000
70,200
34,511,473

13,439,561
5,007,375
4,403,200
3,982,680
2,963,899
2,324,941
1,013,805
890,000
196,812
170,000

2563

2562

49,000
70,200
34,511,473

13,439,561
5,007,375
4,403,200
3,982,680
2,963,899
2,324,941
1,013,805
890,000
196,812
170,000

ราคาทุน

64,035
64,035

-

64,035
64,035

ค่าเผื�อการด้อยค่า
สะสม
2563
2562
(พันบาท)

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระหว่างปี สิ�นสุ ดวันเดียวกัน มีดงั นี�

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

49,000
6,165
34,447,438

13,439,561
5,007,375
4,403,200
3,982,680
2,963,899
2,324,941
1,013,805
890,000
196,812
170,000

49,000
6,165
34,447,438

13,439,561
5,007,375
4,403,200
3,982,680
2,963,899
2,324,941
1,013,805
890,000
196,812
170,000

มูลค่าตามบัญชี
2563
2562

24,499
2,404,532

68,548
1,407,165
759,000
145,320
-

26,949
1,556,920

152,516
211,075
1,069,500
96,880
-

รายได้เงินปั นผล
2563
2562
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
9

อสังหาริมทรัพย์ เพื�อการลงทุน
ที�ดิน
ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2562
ตามที�รายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2563

ส่ วนปรับปรุ ง
ที�ดิน
อาคาร
(พันบาท)

รวม

277,933

26,152

36,993

341,078

13,271
291,204

26,152

36,993

13,271
354,349

ค่ าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

2,279
2,279

26,147
26,147
26,147

15,359
1,839
17,198
1,839
19,037

41,506
1,839
43,345
4,118
47,463

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

277,933
288,925

19,795
17,956

297,733
306,886

5
5

บริ ษทั ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์
ของสิ นทรัพย์ที�ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 341 ล้านบาท (2562: 325
ล้านบาท)
การวัดมู ลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนถูกจัดลําดับชั�นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที� 3
จากเกณฑ์ขอ้ มูลที�นาํ มาใช้ ซึ� งใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 ตามทีร� ายงานในงวดก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ณ วันที� 1 มกราคม 2563
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

10 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

43,016
175
43,191
19,037
62,228
62,228

ที�ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง

130,654
668
433
131,755
43,679
175,434
2,134
218
177,786

อาคารและ
สิ�งปลูกสร้าง

335,776
7,980
(2,089)
10,508
352,175
352,175
4,870
(2,291)
2,684
357,438

เครื� องจักร
และอุปกรณ์

969
969
37,943
38,912
45,780
(7,647)
77,045

ยานพาหนะ
(พันบาท)
50,296
694
900
51,890
51,890
17,729
(164)
127
69,582

เครื� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
เครื� องใช้
สํานักงาน

14,807
11,030
(3,605)
(8,170)
14,062
14,062
11,219
(2,553)
22,728

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

575,518
20,547
(5,694)
3,671
594,042
100,659
694,701
81,732
(10,102)
476
766,807

รวม
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391

ในปี 2563 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริ ษทั เพิ�มขึ�นเป็ นจํานวน 64 ล้านบาท

44,919
36,280
81,199

48,173

31,320
31,301
18,083
49,384

80,305
3,277
83,582
13,005
96,587

อาคารและ
สิ�งปลูกสร้าง

11,859
12
11,871
973
12,844

ที�ดินและ
ส่วนปรับปรุ ง

98,125
98,125

114,700

212,317
25,434
(276)
237,475
24,129
(2,291)
259,313

เครื� องจักร
และอุปกรณ์

314
54,507
54,821

409

465
95
560
24,283
(2,619)
22,224

ยานพาหนะ
(พันบาท)

3,445
14,518
17,963

4,677

44,977
2,236
47,213
4,570
(164)
51,619

เครื� องใช้
สํานักงาน

เครื� องตกแต่ง
ติดตั�งและ

-

22,728
22,728

14,062

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

200,832
123,388
324,220

213,341

349,923
31,054
(276)
380,701
66,960
(5,074)
442,587

รวม

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
ภายใต้กรรมสิ ทธิ�ของบริ ษทั
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

ค่าเสื�อมราคาสะสม
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ภายใต้กรรมสิ ทธิ�ของบริ ษทั

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

392
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
11

สั ญญาเช่ า
สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม

2563

จํานวนที�รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื� อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
 ที�ดินและส่ วนปรั บปรุ ง
 อาคารและสิ� งปลูกสร้าง
 ยานพาหนะ
ดอกเบี�ยจ่ายของหนี� สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั�น
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที�มีมูลค่าตํ�า
ค่าเช่าจ่าย

954
11,516
24,188
3,702
513
10,905
-

2562
(พันบาท)

68,682

394

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
12

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ค่าลิขสิ ทธิ�
ซอฟต์แวร์

ต้นทุน
ค่าลิขสิ ทธิ�
ซอฟต์แวร์
ระหว่างพัฒนา
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
เพิม� ขึ�น
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
เพิม� ขึ�น
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

83,643
2,540
5,552
91,735
2,951
6,715
101,401

9,648
9,287
(9,223)
9,712
37,203
(7,191)
39,724

93,291
11,827
(3,671)
101,447
40,154
(476)
141,125

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

63,184
7,640
70,824
9,791
80,615

-

63,184
7,640
70,824
9,791
80,615

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

20,911
20,786

9,712
39,724

30,623
60,510
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
13

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (หนีส� ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี�สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมื� อกิ จการมี สิทธิ
ตามกฎหมายที�จะนําสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภาษี เ งิ น ได้น� ี ประเมิ น โดยหน่ วยงานจั ดเก็ บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกัน ซึ� งแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐานะการเงิ น
โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี�
2563

2562

(พันบาท)
76,328
59,101
(1,322)
(2)
75,006
59,099

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

รายการเคลื�อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกิดขึ�นในระหว่างปี มีดงั นี�

ณ วันที�
1 มกราคม
2562
สินทรั พย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ
สุ ทธิ

บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื�น
(หมายเหตุ 21)
(พันบาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม
2562

34,603

18,875

5,623

59,101

(1)

(1)

-

(2)

34,602

18,874

5,623

59,099
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที�
1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
หนี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที�ยงั ไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลีย� น
เงินตราต่างประเทศ
หนี�สินทางการเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์
สุ ทธิ

บันทึกเป็ นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ในกําไรหรื อ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
(หมายเหตุ 21)
(พันบาท)

ณ วันที�
31 ธันวาคม
2563

59,101

10,158

7,069

76,328

(2)
-

2
(1,321)
(1)

-

(1,321)
(1)

59,099

8,838

7,069

75,006

ผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ ได้ใช้ ซึ� งบริ ษทั ไม่ ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี�
2563
ผลแตกต่างชัว� คราว
- ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
- เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- อื�นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

(พันบาท)

16,963
64,035
1,523
1,020,077
1,102,598

2562

16,963
64,035
333,690
414,688

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้ซ�ึ งบริ ษทั ยังไม่ได้รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นผลขาดทุนทาง
ภาษีที�ยงั ไม่สิ�นสุ ดการให้ประโยชน์ตามกฎหมายเกี�ยวกับภาษีเงินได้ โดยจะสิ� นสุดการให้ประโยชน์ภายในปี 2568
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
14

เจ้ าหนีห� มุนเวียนอื�น
2563
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที�จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี�ยค้างจ่าย
เจ้าหนี�จากการซื� อสิ นทรัพย์
ภาษีมูลค่าเพิม� ค้างจ่าย
อื�นๆ
รวม

15

2562

(พันบาท)
152,407
88,798
60,699
41,269
16,471
39,138
3,964
2,207
844
6,922
51,185
71,239
285,570
249,573

หนีส� ิ นที�มภี าระดอกเบีย�
2563
ส่ วนทีห� มุนเวียน
- ส่ วนที�ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ส่ วนทีไ� ม่ หมุนเวียน
- ส่ วนที�ไม่มีหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส� ิ นทีม� ีภาระดอกเบีย�

2562
(พันบาท)

7,700,000
14,998,088
37,119
700,035
23,435,242

33,907,033
33,907,033

4,995,304
98,278
5,093,582

12,000,000
12,000,000

28,528,824

45,907,033

398

รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 เงิ นกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั มี อตั ราดอกเบี�ยเฉลี�ยร้ อยละ 0.60 ถึง 0.66
ต่อปี (2562: ไม่ มี)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษทั มีอตั ราดอกเบี�ยเฉลี�ยร้อยละ 2.25 ถึง 2.50
ต่อปี (2562: ร้ อยละ 2.36 ถึง 2.50 ต่ อปี ) และสัญญาเงิ นกูย้ ืม ระยะยาวนี� ท ยอยครบกํา หนดจ่า ยชําระภายใน
เดื อนกันยายน ปี 2567
16

ประมาณการหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน

บริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์ท�ี กาํ หนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมื�อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้มีความเสี� ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความ
เสี� ยงของช่วงชีวิต และความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
ประมาณการหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียนสําหรั บผลประโยชน์ พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม
2563
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น
รวม

2562

(พันบาท)
371,554
288,374
10,089
7,133
381,643
295,507
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การเปลีย� นแปลงในมูลค่ าปั จจุบนั ของประมาณการหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
2563

2562
(พันบาท)

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที� 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี�ยภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริ การในอดีตจากการปรับปรุ งเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที�โอนย้าย
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อื�นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ประมาณการหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที� 31 ธันวาคม

295,507

159,578

16,915
5,520
3,259
51,531
77,225

12,689
7,055
889
50,795
46,436
117,864

35,478

28,246

(26,567)

(10,181)

381,643

295,507

เมื� อวัน ที� 5 เมษายน 2562 มี การประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเกี� ยวกับการปรั บ ปรุ งพระราชบัญ ญัติคุม้ ครอง
แรงงาน โดยมีผลใช้บงั คับเมื�อวันที� 5 พฤษภาคม 2562 ซึ� งกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที�ถูกเลิก
จ้างเพิม� เติม หากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ�นไป ลูกจ้างมีสิท ธิได้รับค่า ชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้าย 400 วัน จากเดิ ม อัตราค่า ชดเชยสู งสุ ด คื อ 300 วัน ทั�งนี� บริ ษทั ได้รับรู ้ผลกระทบจากการเปลี� ยนแปลง
ดังกล่ าวเป็ นค่าใช้จ่าย 51 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุน และทําให้กาํ ไรสุ ทธิ ลดลง 41 ล้านบาท
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ผลขาดทุน (กํา ไร) จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที� รับ รู ้ใ นกํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
อื�น ณ วันสิ� น รอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ�นจาก
2563

2562
(พันบาท)

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ข้อสมมติทางการเงิน
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวม

21,155
3,237
11,086
35,478

(109)
18,069
10,286
28,246

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันสิ �นรอบระยะเวลารายงาน
2563
อัตราคิดลด *
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ***

1.43 - 1.49
3.00 - 8.00
3.50 - 9.00
100.00 ของ TMO2017
2017

(ร้ อยละ)

* อัตราผลตอบแทนในท้องตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
** ขึ�นอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)

2562

1.70 - 1.74
2.00 - 7.00
4.00 - 9.00
100.00 ของ TMO 2017
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที�เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที�อาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื�นๆ คงที� จะมีผลกระทบต่อประมาณการ
หนี�สินไม่หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี�
ผลกระทบต่ อประมาณการหนีส� ิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที� 31 ธันวาคม
เพิม� ขึ�น (ลดลง)
2563
2562
(พันบาท)
อัตราคิดลด
เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือน
เพิ�มขึ�นร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ�มขึ�นร้อยละ 10.0
ลดลงร้อยละ 10.0

(21,662)
23,565

(17,148)
18,717

44,076
(38,300)

37,513
(32,253)

(15,285)
16,133

(13,504)
14,378

แม้ว่าการวิ เคราะห์ น� ี ไม่ ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที� คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติตา่ งๆ
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
17

ทุนเรื อนหุ้น
ราคาตาม
2563
2562
มูลค่าหุน้ จํานวนหุ้น
มูลค่า
จํานวนหุ ้น
(บาท)
(พันหุ้ น / พันบาท)
ทุนจดทะเบียน
ณ วันที� 1 มกราคม
- หุ ้นสามัญ
ลดมูลค่าหุ ้น
- หุ ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่
- หุ ้นสามัญ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ
ทุนที�ออกและชําระแล้ ว
ณ วันที� 1 มกราคม
- หุ ้นสามัญ
ลดมูลค่าหุ ้น
- หุ ้นสามัญ
ออกหุ้นใหม่
- หุ ้นสามัญ
ณ วันที� 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่า

1

4,500,000

4,500,000

-

-

1

-

-

1,563,000

1,563,000

1

-

-

2,937,000

2,937,000

1

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

1

3,126,000

3,126,000

-

-

1

-

-

1,563,000

1,563,000

1

1,166,920

1,166,920

1,563,000

1,563,000

1

4,292,920

4,292,920

3,126,000

3,126,000
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษทั ต่ อประชาชนทั�วไปเป็ นครั�งแรก
เมื�อวันที� 26 ตุลาคม 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั�งที� 214 (10/2562) ได้มีมติอนุมตั ิแผนการเสนอขาย
หุ ้นสามัญเพิ�ม ทุนต่อประชาชนทัว� ไปเป็ นครั�งแรก (IPO) ของบริ ษทั และอนุ ม ตั ิการนํา หุ ้น สามัญของบริ ษ ทั
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดสัดส่ วนจํานวนหุ น้ ที�จะเสนอขายเป็ นจํานวน
ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ภายหลังการเพิ�มทุน
เมื�อวันที� 17 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ยื�นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี� ชวน
เพื�อเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ�ม ทุนต่อประชาชนเป็ นครั�งแรกต่อสํานักงานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพ ย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็ นที� เรี ยบร้ อยแล้ว โดยบริ ษทั จะออกและเสนอขายหุ ้น สามัญจํา นวนไม่เกิ น 1,374 ล้านหุ ้น
มูลค่าหุน้ ที�ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
บริ ษทั ได้เสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษทั ต่อประชาชนทัว� ไปเป็ นครั�งแรก จํานวน 1,296.68 ล้านหุน้ มูลค่าหุ ้นที�ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็ น (1) การเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ�มทุ น จํา นวน 1,127.55 ล้านหุ ้น เพื�อเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัว� ไปเป็ นครั�งแรก และ (2) การจัดสรรหุ ้นส่ วนเกิน จํานวน 169.13 ล้านหุ ้น โดยผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ น
ได้ยมื หุ ้นสามัญ จํานวน 169.13 ล้านหุ้น จากบริ ษทั ใหญ่เพื�อส่ งมอบให้แก่ผจู ้ องซื� อ โดยผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกินจะต้อง
ดําเนินการจัดหาหุ น้ จํานวนดังกล่าวโดยการซื� อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที�ซ�ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรื อใช้สิ ทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญเพิ�มทุนที�บริ ษทั จัดสรรไว้สาํ หรับการใช้สิทธิ ดังกล่าว รวมเป็ น
จํานวน 169.13 ล้านหุน้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที�หุน้ ของบริ ษทั เริ� มทําการซื� อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื�อวันที� 19 ตุลาคม 2563 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนชําระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์ จํานวนหุ ้นที�ออกจําหน่ายแล้ว
1,127.55 ล้านหุ้น ด้วยราคาเสนอขาย 35 บาทต่อหุ้น (มู ลค่าที�ตราไว้ 1 บาท) เป็ นจํานวนเงิน 39,464 ล้านบาท
โดยหุน้ สามัญของบริ ษทั เริ� มทําการซื� อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที� 22 ตุลาคม 2563
เมื�อวันที� 20 พฤศจิกายน 2563 ภายหลังครบกําหนดระยะเวลา 30 วัน ในการใช้สิทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญ ผูจ้ ดั หาหุน้ ส่ วนเกิน
ได้ซ�ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที�ซ�ื อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมเป็ นจํานวน 129.76 ล้านหุ ้น และผูจ้ ดั หาหุ ้นส่ วนเกิ น
ได้แจ้งความประสงค์เพื�อใช้สิทธิ ซ�ื อหุ ้นสามัญเพิ�ม ทุนจํานวน 39.37 ล้านหุน้ จากบริ ษทั ในราคา 35 บาทต่อหุ ้น
ซึ� ง เป็ นราคาเดี ยวกันกับราคาเสนอขาย คิดเป็ นจํา นวนเงินทั�งสิ� น 1,378 ล้านบาท เพื�อส่ งคืนให้แก่บริ ษทั ใหญ่
ทั�งนี� บริ ษทั ดําเนิ นการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวนดังกล่าวให้แก่ผจู ้ ดั สรรหุ ้นส่ วนเกิน และจดทะเบียน
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
เปลี� ยนแปลงทุนชําระแล้วกับ กระทรวงพาณิ ชย์ เมื� อวันที� 25 พฤศจิ กายน 2563 โดยมี หุ้ นที� ออกจํา หน่ ายแล้ว
ทั�งหมดจํานวน 4,293 ล้านหุน้ มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นทุนชําระแล้วทั�งสิ� น 4,293 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นสามัญ จํานวน 750 ล้านบาท แสดงหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ที�ได้รับ
จากการเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ�มทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุ น้ จํานวน 40,860 ล้านบาท
ปี 2562
เมื�อวันที� 25 พฤศจิกายน 2562 ที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 มีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี�
1. การเปลี�ยนแปลงมูลค่าที�ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จํานวน 156.3 ล้านหุน้ เป็ น
หุ ้นละ 1 บาท จํา นวน 1,563 ล้านหุ ้น ส่ งผลให้บ ริ ษัทมี ทุนจดทะเบียนและทุนที� ออกและชําระแล้วเพิ�มขึ� น
1,406.7 ล้า นหุ ้น โดยการเปลี� ยนแปลงมู ล ค่ า หุ ้น ที� ตราไว้ข องบริ ษ ัท ไม่ ท าํ ให้ ทุนจดทะเบี ยนของบริ ษ ัท
เปลี�ยนแปลงไป การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ นี�ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื�อวันที� 25 พฤศจิกายน 2562
2. การเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจํานวนเงิ น 1,563 ล้านบาท เป็ นจํานวน 4,500 ล้านบาท โดยการออก
หุ น้ สามัญปั นผลจํานวน 1,563 ล้านหุน้ มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ ้น ต่อ 1 หุ ้นสามัญปั นผล และออกหุ ้นใหม่
จํานวน 1,374 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท การเพิ�มทุนนี�ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื�อวันที�
25 พฤศจิกายน 2562
18

สํ ารอง
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ท�ีบริ ษทั เสนอขายหุ้นสู ง
กว่ามูลค่าหุ้นที�จดทะเบียนไว้ บริ ษ ัทต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี� ต� งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกิ น
มูลค่าหุ้นนี� จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี�จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
19

ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
2563
เงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายงานบริ การ
ค่าเช่า ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพและที�ปรึ กษา
อื�นๆ
รวม

20

2562

(พันบาท)
1,318,004
1,080,087
113,835
122,647
103,328
101,126
75,018
59,516
70,049
98,102
127,564
119,300
1,807,798
1,580,778

ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
2563
เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการและอื�นๆ
ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินที�กาํ หนดไว้
ต้นทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุ ง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รวม

2562

(พันบาท)
1,018,981
817,667
140,727
130,923
81,071
64,428
77,225
67,069
1,318,004

50,795
1,130,882

บริ ษัท ได้จ ัด ให้ มี เ งิ น กองทุ น สํ า รองเลี� ยงชี พ ซึ� งได้ จ ดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุ ค คลกับ กระทรวงการคลัง ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชี พ พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ� งสําหรับพนักงานของบริ ษทั บนพื�นฐานความ
สมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของกองทุน พนักงานที�จะสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนนี� ตอ้ งจ่ายเงินสะสม
เป็ นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริ ษทั จะจ่ายสมทบเป็ นรายเดื อนเข้ากองทุน
ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั�งนี�ข� ึนอยูก่ บั อายุงานของสมาชิก
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
21

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที�รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน

หมายเหตุ

ภาษีเงินได้ที�รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม

2562
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที�บนั ทึกสู งไป
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชัว� คราว
รวม

2563

13

(1,430)

(3,674)

(8,838)
(10,268)

(18,874)
(22,548)

2563

2562

(พันบาท)
(7,069)
(5,623)
(7,069)
(5,623)
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
การกระทบยอดเพือ� หาอัตราภาษีที�แท้ จริ ง
สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อัตราภาษีเงินได้ที�แท้จริ งของบริ ษทั ไม่เท่ากับอัตราร้อยละ 20
ตามประมวลรัษฎากร เนื�องจากมีค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้คาํ นวณจากกําไรทางบัญชี ปรับปรุ งด้วยรายการซึ� งไม่ถือ
เป็ นค่าใช้จ่ายและหักรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที�ได้รับการยกเว้นทางภาษีตามประมวลรัษฎากร
2563

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ท�ไี ม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิ หักได้เพิ�ม
ค่าใช้จ่ายที�ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้
และอื�นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีเพิม� ขึ�น
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีงวดก่อนๆ ที�บนั ทึกสูงไป
การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชัว� คราว
รายได้ภาษีเงินได้

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

-

2562

(พันบาท)
2,370,497
474,099
(481,504)
(142,095)
11,938
137,562
(1,430)
(8,838)
(10,268)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

-

(พันบาท)
1,223,100
244,620
(313,275)
(21,219)
23,136
66,738
(3,674)
(18,874)
(22,548)
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
22

กําไรต่ อหุ้นขั�นพืน� ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั�น พื�นฐานสํา หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม คํานวณจากกํา ไรสํา หรับปี ส่ วนที� เ ป็ นของผูถ้ ื อหุ้น
สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ซึ� งปรับปรุ งด้วยจํานวน
หุ ้นสามัญที�เปลี�ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และ 23
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�นาํ มาใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นสําหรับปี ได้ถูกปรับปรุงเสมือนว่าการ
เปลี�ยนแปลงโดยการออกหุ้นปั นผลนั�นได้เกิดขึ�นตั�งแต่วนั ต้นงวดของงวดบัญชีดงั กล่าว โดยแสดงการคํานวณ
ดังนี�

กําไรสําหรับปี ส่วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญบริ ษทั
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกจําหน่ายแล้ว
ณ วันที� 1 มกราคม
ผลกระทบจากการเพิ�มจํานวนหุน้ เมื�อวันที� 19 ต.ค. 2563
ผลกระทบจากการเพิ�มจํานวนหุน้ เมื�อวันที� 25 พ.ย. 2563
ผลกระทบจากการลดมูลค่าที�ตราไว้ของหุน้
ผลกระทบจากการจ่ายหุ้นสามัญปันผล
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย� ถ่วงนํ�าหนักที�ออกจําหน่ ายแล้ ว
ณ วันที� 31 ธันวาคม
กําไรต่ อหุ้นขั�นพืน� ฐาน (บาท)

2563
2562
(พันบาท / พันหุ้น)
2,380,765
1,245,648
3,126,000
187,925
3,281
-

156,300
1,406,700
1,563,000

3,317,206

3,126,000

0.72

0.40
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
23

เงินปันผล
เงินปันผลที�บริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั นี�

ปี 2563
เงินปันผลประจําปี 2562
รวม
ปี 2562
เงินปันผลประจําปี 2561
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562
รวม

วันที�อนุมตั ิ

กําหนดจ่าย
เงินปันผล

อัตราเงินปั นผล
ต่อหุน้
(บาท)

24 มีนาคม 2563

23 เมษายน 2563

0.42
0.42

1,313
1,313

26 มีนาคม 2562
25 พฤศจิกายน 2562

25 เมษายน 2562
6 ธันวาคม 2562

10.00
1.11111111
11.11111111

1,563
1,737
3,300

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)

เมื�อวันที� 25 พฤศจิกายน 2562 ที�ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562 มีมติอนุมตั ิการจ่ายหุน้ สามัญปั นผลดังนี�
1. การจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลประจําปี 2562 เป็ นหุ ้นสามัญปั นผลจํานวน 1,563 ล้านหุ ้น มู ลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ในอัตรา 1 หุน้ ต่อ 1 หุน้ สามัญปันผล
2. การจ่ายเงินปันผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุน้ ละ 0.11111111 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 174 ล้านบาท
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
24

เครื� องมือทางการเงิน
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดัง ต่อ ไปนี� แ สดงมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พย์ท างการเงิ นและหนี� สิ นทางการเงิ น ซึ� งมี มู ล ค่ า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อ
ขาดทุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

มูลค่ าตามบัญชี
มูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน ราคาทุนตัด
เบ็ดเสร็ จอื�น
จําหน่าย
(พันบาท)

รวม

สิ นทรั พย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู ้ มื แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน

-

-

25,127,640
32,492,002
57,619,642

25,127,640
32,492,002
57,619,642

หนีส� ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
รวมหนีส� ิ นทางการเงิน

-

-

27,693,392
700,035
135,397
28,528,824

27,693,392
700,035
135,397
28,528,824

เครื� องมือทางการเงินที�วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
สําหรั บมู ลค่ายุติธรรมของสั ญญาซื� อขายเงิ นตราต่า งประเทศล่ วงหน้าและสั ญญาป้ องกันความเสี� ยงด้านราคา
อ้างอิงการปรับมู ลค่าของสัญญาที�บริ ษทั ทําไว้กบั ธนาคารตั�งแต่เริ� มต้นด้วยราคาตลาด ณ วันสิ� นรอบระยะเวลา
รายงาน เพื�อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบนั มากขึ�น
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(ข) นโยบายการจัดการความเสี�ยงทางด้ านการเงิน
กรอบการบริหารจัดการความเสี�ยง
คณะกรรมการการเงินของบริ ษทั มี หน้าที�กาํ หนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี� ยงด้านการเงิ น
และอัตราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวข้องกับการใช้จ่ายในการลงทุน เงินลงทุน เงินกู้ เงินฝาก และธุ รกรรมการค้า
ระหว่างประเทศ รวมถึงการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริ หารตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน และ
การบริ หารเงิ นสด เพื�อให้ก ารดํา เนิ นงานด้า นการเงิ นของบริ ษ ัท เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธภาพ ภายใต้
ความเสี� ยงที� ยอมรับ ได้และเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันในบริ ษทั และจะทบทวนปรั บปรุ งนโยบายให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการการเงินของบริ ษทั จะติดตามสถานะทางการ
เงินและจัดทํารายงานต่อคณะจัดการของบริ ษทั อย่างสมํ�าเสมอ
(1)

ความเสี�ยงด้านเครดิต
ความเสี� ยงด้านเครดิตเป็ นความเสี� ยงจากการสู ญเสี ยทางการเงินของบริ ษทั หากลู กค้าหรื อคู่สัญญา
ตามเครื� องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญา
(1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพนั ธ์
ฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้า นเครดิตของบริ ษทั ที�เกิ ดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และอนุ พ นั ธ์ ถู กจํากัดเนื� องจากคู่สั ญญาเป็ นธนาคารและสถาบันการเงิ นที�มี อนั ดับ ความ
น่าเชื�อถือ ซึ� งบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี� ยงด้านเครดิตตํ�า

(2)

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่ อง
บริ ษทั กํากับดูแลความเสี� ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ที�ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าเพียงพอ เพื�อใช้ในการจัดหาเงินเพื�อใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั การชําระ
หนี�สินที�ครบกําหนดชําระและลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หนี� สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี�ย ณ วันที� 31 ธันวาคม มี อตั ราผลตอบแทนที� แท้จริ ง และระยะเวลาที� ครบ
กําหนดชําระ ดังนี�

ปี 2563
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาว
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่า
ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกิ จการ
ที�เกี�ยวข้องกัน
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี�สินตามสัญญาเช่า
รวม
หัก ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี หนี�สินตามสัญญาเช่า
สุ ทธิ
ปี 2562
หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากกิ จการ
ที�เกี�ยวข้องกัน
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
รวม

อัตรา
ดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง ภายใน 1 ปี
(ร้ อยละต่ อปี )

หลังจาก 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

หลังจาก
5 ปี
(พันบาท)

รวม

0.60 - 0.66

7,700,000

-

-

7,700,000

2.25 - 2.50

14,998,088

-

-

14,998,088

1.84 - 3.84

40,250

-

-

40,250

0.25

700,035

-

-

700,035

23,438,373

4,995,304
89,017
5,084,321

19,051
19,051

4,995,304
108,068
28,541,745

2.25 - 2.50
1.84 - 3.84

(12,921)
28,528,824

0.50 - 3.50

33,907,033

-

-

33,907,033

2.355, 2.50

33,907,033

12,000,000
12,000,000

-

12,000,000
45,907,033
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(3) ความเสี�ยงด้านตลาด
บริ ษทั มี ฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงจากธุรกิจปกติซ�ึ งมาจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยในตลาด
และอัตราแลกเปลี�ยน บริ ษทั ไม่ได้ถือหรื อออกอนุพนั ธ์เพื�อการเก็งกําไรหรื อเพื�อการค้า
(3.1) ความเสี� ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน
ความเสี� ย งจากอัต ราแลกเปลี� ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศเกิ ด จากความผัน ผวนของอัต รา
แลกเปลี�ยน
บริ ษทั มีความเสี� ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศซึ� งเกิดจากการ
ซื� อการขาย และรายการรับจ่า ยอื�นๆ ที� เ ป็ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศ บริ ษทั บริ หารจัดการ
ความเสี� ย งดัง กล่ า วโดยการทํา สั ญ ญาซื� อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า (Forward
Exchange Contract) เพื�อป้ องกัน ความเสี� ยงในสิ นทรั พย์และหนี� สิน ทางการเงิ นที� เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ทาํ สัญญา ณ วันที�รายงาน
เกี�ยวข้องกับการซื� อและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศที�คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ�นในภายหลัง
แต่อ ย่า งไรก็ตาม ณ วัน ที� 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัทไม่ มี ความเสี� ยงด้า นอัตรา
แลกเปลี�ยนที�เป็ นสาระสําคัญ
(3.2) ความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ย
ความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี� ยเป็ นความเสี� ยงที�เกิ ดจากการเปลี�ยนแปลงในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี� ยตลาด ซึ� งส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั บริ ษทั มี
ฐานะเปิ ดต่อความเสี� ยงด้านอัตราดอกเบี�ยโดยส่ วนใหญ่ม าจากเงิน กูย้ ืม บริ ษทั ได้ลดความ
เสี� ยงดังกล่ า วด้วยการทํา ให้ม�ันใจว่า เงิ นกู ้ยืม ส่ วนใหญ่มี อตั ราดอกเบี� ยคงที�เ ป็ นหลัก เพื�อ
จัดการฐานะเปิ ดต่อความผันผวนในอัตราดอกเบี�ยสําหรับเงินกูย้ มื บางรายการ
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ฐานะเปิ ดต่ อความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เครื�องมือทางการเงินที�มีอตั ราดอกเบีย� ผันแปร
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี�สินทางการเงิน

(พันบาท)
32,492,002
(8,400,035)
24,091,967

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวในกระแสเงินสดของเครื� องมือทางการเงินที�มีอัตราดอกเบีย� ผันแปร
การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ยที� 1% ซึ� งเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที�รายงาน ทําให้เกิดกําไร
หรื อขาดทุนด้วยจํานวนเงินที�แสดงในตารางดังต่อไปนี� การวิเคราะห์ต� งั อยู่บนข้อสมมติท�ีวา่ ตัวแปรอื�นมี
ค่าคงที�

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
เครื� องมือทางการเงินที�มีอตั ราดอกเบี�ยผันแปร
ความอ่ อนไหวของกระแสเงินสด (สุ ทธิ)
25

กําไรหรื อขาดทุน
อัตราดอกเบี�ย
อัตราดอกเบี�ย
เพิม� ขึ�น 1%
ลดลง 1%
(พันบาท)
240,920
(240,920)
240,920
(240,920)

การบริหารจัดการส่ วนทุน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีนโยบายการบริ หารจัดการส่ วนทุนซึ� งมีวตั ถุประสงค์เพื�อดํารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ ง โดย
การวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานเพื�อให้ธุรกิจมี ผลประกอบการและการบริ หารกระแสเงินสดที�
ดี อย่า งต่อเนื� อง นอกจากนี� บริ ษทั ยังคํานึ งถึ งการมี ฐานะการเงินที� ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที� มีอตั รา
ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที�เหมาะสม รวมทั�ง สร้างความแข็งแกร่ ง ความมัน� คง
ของการดํารงเงินสด และมี โครงสร้างเงินทุนที�เหมาะสม ทั�งนี� เพื�อดํารงไว้ซ� ึงความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิจ
อย่างต่อเนื� องในอนาคต และรักษาความเชื�อมัน� ต่อผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน เจ้าหนี� และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื�นๆ
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บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
26

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
(ก) เมื�อวันที� 2 พฤศจิ กายน 2563 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื� อขายหุ้นเพื�อเข้าถื อหุ ้นทั�งหมดร้ อยละ 100 ใน
Go-Pak UK Limited (หรื อ “Go-Pak”) ซึ� ง เป็ นหนึ� ง ในผู น้ าํ ในการให้บริ ก ารโซลูช นั ด้า นบรรจุ ภ ณ
ั ฑ์
อาหารในสหราชอาณาจัก ร ยุโรปและอเมริ ก าเหนื อ ต่อ มาเมื� อ วัน ที� 13 มกราคม 2564 การควบรวม
กิจการ Go-Pak ได้เสร็ จสิ� น ธุ รกรรมดังกล่าวดําเนิ นการผ่าน SCGP Solution (Singapore) Pte. Ltd. ซึ� ง
เป็ นบริ ษ ทั ย่อยที�บ ริ ษทั ถือ หุ ้น ทั�ง หมด โดยแบ่ง การชํา ระค่า หุ ้น งวดแรกจํา นวนเงิน 77.5 ล้า นปอนด์
สเตอร์ ลิ ง หรื อเทียบเท่า เงิน บาท 3,180 ล้า นบาท และค่า หุ ้นส่ วนที�เ หลื อพิจารณาจากผลประกอบการ
ส่ วนเพิ�มประมาณ 30 ถึ ง 56 ล้านปอนด์สเตอร์ ลิง หรื อเทียบเท่าเงินบาท 1,230 ถึง 2,300 ล้านบาท
(ข) เมื�อวันที� 26 มกราคม 2564 ที�ประชุม คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้เสนอที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื�ออนุมตั ิ
จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2563 ในอัตราหุ ้นละ 0.45 บาท เป็ นจํานวนเงินทั�งสิ� น 1,932 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายใน
วันที� 22 เมษายน 2564 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึ�นอยูก่ บั การอนุ มตั ิจากที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในวันที�
30 มีนาคม 2564
(ค) เมื� อวันที� 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้ลงทุนในกองทุนเปิ ดตราสารหนี� กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแห่ งหนึ� ง
จํานวนเงิน 12,000 ล้านบาท โดยมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี�ยประมาณร้อยละ 1 ต่อปี และระยะเวลาในการถือ
ครองประมาณ 1 ปี
(ง) บริ ษทั อยู่ระหว่างการยื�นขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ใน
การออกและเสนอขายหุ้นกูข้ องบริ ษทั ครั�งที� 1/2564 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567 (SCGP24DA) มู ลค่ า
เสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และหุ น้ กูส้ าํ รองเพื�อการเสนอขายเพิ�มเติมอีกมูลค่าไม่เกิ น 500 ล้านบาท อายุ
3 ปี 8 เดือน ที�อตั ราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 2.65 ต่อปี โดยบริ ษทั จะออกหุ ้นกู้ในวันที� 1 เมษายน 2564 และ
ครบกําหนดไถ่ ถอนวัน ที� 1 ธัน วาคม 2567 ทั�งนี� การออกและเสนอขายหุ ้ นกู ้ดัง กล่ า วเป็ นไปตามมติ ที�
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื� อวันที� 1 ธันวาคม 2563 ภายใต้โครงการหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ปี พ.ศ. 2564 วงเงิ น
รวมทั�งสิ� นไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ� ง
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รายงานทางการเงิินประจำำ�ปีี 2563
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง� จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2563
(จ) เมื� อวันที� 9 กุ ม ภาพันธ์ 2564 บริ ษัท ได้ล งนามในสั ญญาซื� อหุ ้น เพื� อเข้า ถื อหุ้ น ในสั ดส่ วนร้ อยละ 70 ใน
Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation (หรื อ “Duy Tan”) โดยธุ รกรรมดังกล่า วจะดําเนิ นการผ่าน
บริ ษทั ย่อยที�จะจัดตั�งขึ�นใหม่ซ�ึ งบริ ษทั ถื อหุ ้นทั�งหมด โดยจะแจ้งรายละเอียดเพิ�มเติมเมื� อได้รับการอนุมตั ิ
ด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ จากหน่ วยงานที�มีอาํ นาจในเวียดนาม และคาดว่าธุ รกรรมจะเสร็ จสิ� นประมาณกลาง
ปี 2564 ทั�งนี� ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะยังคงถือหุ น้ ร้อยละ 30 และบริ หารกิจการร่ วมกับบริ ษทั
27

การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพือ� ให้สอดคล้องกับการนําเสนองบการเงินปี 2563 ดังนี�

งบกําไรขาดทุน
สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2562
รายได้ดอกเบี�ยรับ
รายได้อื�น
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
ต้นทุนทางการเงิน
28

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัด
ประเภทใหม่
(พันบาท)

หลังจัด
ประเภทใหม่

55,197
504
(299,440)

966,877
475
(504)
(966,848)

966,877
55,672
(1,266,288)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีป� ระกาศแล้ วแต่ ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ� งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2564 โดยบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้
ในการจัดทํางบการเงิ นนี� เนื� องจากยังไม่มี ผลบังคับใช้ บริ ษทั ได้ประเมิ นผลกระทบที�อาจเกิ ดขึ�นต่องบการเงิ น
จากการถื อปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ป รับปรุ ง ใหม่เ หล่า นี� ซึ� งคาดว่า ไม่มี ผลกระทบที�มี
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบตั ิ
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทเอสซีจี แพคเจกจิง้ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ดาเนินธุรกิจและบริหารงานภายใต้การกากับดูแล
อย่างจริงจังของคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งมั่นยึดถืออุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยูต่ ลอดเวลา บนพืน้ ฐานของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนักว่ า หลักการก ากับดูแลกิ จ การหรื อหลักบรรษั ทภิ บาล (Corporate
Governance) เป็ นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เป็ นเรื่องที่สอดคล้องกับอุดมการณ์
และจรรยาบรรณของบริษัท
ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็ นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการด าเนิ นธุ รกิ จที่ ดี ให้แก่ บริ ษั ทและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตที่ย่งั ยืนของบริษัท คณะกรรมการจึงได้กาหนดนโยบาย มาตรการ และ
แนวปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์ตอ่ การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และนามาประมวลไว้
เป็ นคูม่ ือบรรษัทภิบาลนี ้
คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็ นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความ
เป็ นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บุคคลเจริญได้ ด้วยจริยธรรมในการดาเนินชีวิตฉันใด
บริษัทก็เจริญได้ ด้วยจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจฉันนั้น

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและกลไกในการกากับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิง้
1.1 อุดมการณ์เอสซีจี แพคเกจจิง้
(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 212 (8/2562) วันที่ 21 สิงหาคม 2562)
การที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปั จจุบนั เพราะมีอุดมการณ์ในการดาเนิน
ธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ซึ่งทัง้ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบตั ิและ
ให้ความสาคัญอย่างสม่าเสมอตลอดมา คือ
ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความรับผิดชอบที่จะให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รบั ความเป็ นธรรมกล่าวคือ
• ให้ผใู้ ช้สินค้าและบริการได้รบั ประโยชน์สงู สุด ทัง้ ด้านคุณภาพและราคา
• ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
• ให้พนักงานได้รบั ผลประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
• ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั การปฏิบตั ิท่ีเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุง่ กระทาสิ่งที่ถกู ต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลในทางที่เป็ นเลิศเสมอ
พนักงานทุกระดับและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีว่าเราต้องทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ความรู ้
และความสามารถที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึน้ ไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่ เรียนรูแ้ ละศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟั นฝ่ า
อุปสรรคและก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลที่ดี ท่ีสุดแก่เอสซีจี แพคเกจจิง้ และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
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เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ ที่สดุ
การที่ เอสซี จี แพคเกจจิ ง้ เจริ ญรุ ่งเรื องมาได้ตราบเท่ าทุกวันนี ้ ก็ เพราะมี คนเก่ งและดี ท่ี มี ความรู ้
ความสามารถและคุณธรรมเป็ นประการสาคัญ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้าทางาน
และพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สร้างความ
มั่นคงและความผูกพัน ทางใจให้พนักงานมีความรักเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทาให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่ จะ
ทางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศที่ดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีตอ่ สังคม รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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1.2 จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้
(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 212 (8/2562) วันที่ 21 สิงหาคม 2562)

บุคคลทีม่ ีหน้าทีต่ ้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
พนัก งานเอสซี จี แพคเกจจิ ้ง ทุ ก คนมี ห น้า ที่ ป ฏิ บัติ ต ามหลัก การและแนวปฏิ บัติ ท่ี ก าหนดไว้ใ น
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี

ข้อแนะนาเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
1) ทาความเข้ าใจหลักการและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน
2) ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้คาปรึกษาจรรยาบรรณเมื่อท่านไม่ม่ นั ใจว่าสิ่งที่จะ
กระทาถูกต้องตามจรรยาบรรณหรือไม่
3) สื่ อ สารให้บุค คลอื่ นที่ ท่านร่ว มงานด้วยหรือ ผู้ท่ี เ กี่ ย วข้อ ง เข้าใจแนวทางการปฏิ บัติง านของ
พนักงานตามหลักจรรยาบรรณ
4) แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทาที่ไม่ถกู ต้องตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางที่ บริษัทกาหนดไว้
และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

การไม่ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ

• การไม่ปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ีกาหนดไว้ในจรรยาบรรณ อาจมีความผิดทางวินยั หรือ
กฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนด
• นอกจากการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผอู้ ่ืนกระทาผิดจรรยาบรรณ
การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง
และการกระทาอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูใ้ ห้ขอ้ เท็จจริง ถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเช่นกัน

การดาเนินการเมื่อพบการกระทาผิดจรรยาบรรณ
เอสซีจี แพคเกจจิ ง้ มีระบบรับ ข้อ ร้อ งเรีย นและแจ้ง เบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่ง เป็ นไป
ตามหลักสากล
ในกรณีท่ีท่านทราบ หรือพบเห็นการกระทา หรือเป็ นผูเ้ ดือดร้อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ ท่านสามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการกระทาดังกล่าวได้โดยดาเนินการ ดังนี ้
• แจ้งไปที่ผรู้ บั ข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กาหนด ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เป็ นการร้องเรียนข้อมูล
เท็จหรือเป็ นการกลั่นแกล้ง ซึ่งถือว่าผิดวินยั ตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
• เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีกระบวนการดาเนินการเมื่อได้รบั ข้อร้องเรียน และมีการคุม้ ครองแก่ บุคคลที่
แจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
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การคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมแก่บุคคลทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
บริษัทมีนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่ บุคคลที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส คณะทางาน
หาข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวน เกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ดังนี ้
1) กรณีผรู้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปิ ดเผยชื่อ บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
ให้ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้
2) บริษัทถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3) กรณี ท่ีผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิ ดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียน
สามารถร้อ งขอให้บ ริษั ท ก าหนดมาตรการคุ้ม ครองที่ เ หมาะสมก็ ไ ด้ หรื อ บริษั ท อาจก าหนด
มาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความ
เดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4) ผูท้ ่ีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
ทัง้ นีร้ ายละเอียดปรากฏตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิด (Whistleblowing
Policy) ซึ่งอยูบ่ นเว็บไซต์ www.scgpackaging.com
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หลักปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี
1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตระหนักถึงความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ิต่อ
ทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทาที่ เป็ น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนีเ้ อสซีจี แพคเกจจิง้ ยังตระหนักถึงความสาคัญในด้านแรงงานโดย
ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม
2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
2.1 สิ่งแวดล้อม
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุง่ มั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการดาเนินธุรกิจ โดยเริ่ม
ตัง้ แต่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนจะลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ การออกแบบ กระบวนการผลิต
เครื่องจักร อุปกรณ์ และการนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึน้ จากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและ
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ให้ดาเนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ
2.2 สุขภาพและความปลอดภัย
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คูธ่ ุรกิจ
ลูกค้า ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้เสีย ตลอดกระบวนการของการดาเนินธุรกิจ โดยเริ่มตัง้ แต่การประเมิน
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ
รวมทัง้ การดูแลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบให้มี
ความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อใช้งาน ตลอดจนปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่องดัง กล่าว
ให้กบั พนักงานและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ให้ดาเนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ
2.3 ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีการดาเนินการให้ม่ นั ใจว่าสินค้าและบริการมีมาตรฐานความปลอดภัยสอดคล้อง
หรือมากกว่าที่กฎหมายกาหนด มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามข้อกาหนดที่ได้ตกลงไว้กบั ลูกค้า ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึง
การให้ขอ้ มูลหรือคาเตือนเกี่ยวกับสินค้า บริการ และวิธีการใช้งานที่ถกู ต้อง เพียงพอต่อความปลอดภัย
ของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle) รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของสินค้าที่
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ว่าจ้างให้ผลิต นาเข้า และนามาประกอบการส่งเสริมการขายด้วย
3. การต่อต้านคอร์รัปชัน
การดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ กับผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดาเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา
โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชันของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมทัง้ ไม่ทาให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
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4. ของกานัลและการเลีย้ งรับรอง
การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอานวยความสะดวก หรือการเลีย้ งรับรอง
กับผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็ นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมลู ค่าเหมาะสม และไม่เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุ่งกระทาสิ่งที่ถกู ต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลที่เป็ นเลิศเสมอ ดังนัน้ การปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานต้องยึดถือประโยชน์สูงสุดของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรม โดยหลี กเลี่ ยงการกระทาที่ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบใน
การตัดสินใจใด ๆ
6. การดาเนินการด้านการเมือง
เอสซีจี แพคเกจจิง้ วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรือสนับสนุนด้านการเงิน
หรือรู ปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผูม้ ีอานาจทางการเมือง หรือผูล้ งสมัคร
รับเลื อกตั้งทางการเมื อง ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่ น ระดับภูมิ ภาค หรื อ
ระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม เอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะ
พลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็ นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
7. การปฏิบัตติ ่อข้อมูลและทรัพย์สิน
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เอสซี จี แพคเกจจิ ง้ เคารพสิ ทธิ ค วามเป็ นส่ว นตัว ของผู้ท่ี เกี่ ย วข้อง ดัง นั้นข้อมูลส่วนบุค คลของ
พนักงานและผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติ ประวัติการทางาน
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสาหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ต้องได้รบั ความ
คุม้ ครองไม่ให้ถูกใช้ เปิ ดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ตาม
กฎหมาย
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือ
รายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี เอสซีจี แพคเกจจิง้ กาหนดและถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย ส่วนการเก็ บรักษาข้อมูลจะต้องดาเนิน การให้อ ยู่ใ นสภาพที่ ปลอดภัย และสามารถ
นามาใช้อา้ งอิงหรือใช้ประโยชน์กบั เอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้เมื่อต้องการ
7.3 การซือ้ ขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
การใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสาคัญต้องดาเนินการให้เหมาะสม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
โดยรวมและความถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด และต้องไม่ใช้ขอ้ มูลนัน้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ
บุคคลอื่น
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7.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
เอสซี จี แพคเกจจิ ง้ ใช้ทรัพ ย์สิ นอย่างมี ประสิทธิ ภาพและให้เกิ ดประโยชน์อย่างเต็ม ที่ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือ
เพื่อบุคคลอื่น
7.5 การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องได้รบั การดูแลรักษาให้พน้ จาก
การถูกล่วงละเมิดหรือนาไปใช้โดยไม่มีสิทธิ
7.6 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ถื อว่าทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นทรัพย์สินที่มีค่าของเอสซีจี แพคเกจจิง้ พนักงานมี
หน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามนโยบายทรัพย์สินทางปั ญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างเคร่งครัด โดยต้อง
ปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญาของเอสซี จี แพคเกจจิง้ ให้พน้ จากการนาไปใช้ หรือ
เผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต รวมทัง้ ต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ่ืน
8. การเปิ ดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
8.1 การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดถือหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้อง
มั่นใจได้ว่าเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่วา่ จะเปิ ดเผยอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด
8.2 การสื่อสาร
การสื่อสารของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารแบรนด์เอสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร การสื่อสารการตลาดของแบรนด์สินค้าในเอสซีจี แพคเกจจิง้ การใช้ตราสัญลักษณ์
เอสซีจี แพคเกจจิง้ และการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องดาเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามความเป็ นจริง คานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย และไม่ก่อให้เกิ ดความ
เสียหายต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยปฏิบตั ิตามแนวทางการสื่อสารแบรนด์ และนโยบายการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างเคร่งครัด
9. การทาธุรกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิง้
9.1 การทาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้
การดาเนินธุรกิจหรือปฏิบตั ิงานที่เป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้
ต้องคานึง ถึง กฎหมาย และกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึง ระเบียบและอานาจ
ดาเนินการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ กาหนดไว้ในแต่ละ
ท้องถิ่น
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9.2 การทาธุรกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิง้ กับบุคคลภายนอก
การทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้ จะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่
กาหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี แพคเกจจิง้
รวมถึงได้รบั การอนุมัติตามอานาจดาเนินการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้
จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย
หลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อ เอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือ
บุคคลภายนอก
10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
10.1 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นการตัง้ บริษัท โรงงาน สานักงาน สาขา ตัวแทน การทา
ธุรกรรมการค้ากับผูจ้ ดั จาหน่าย หรือการเข้าซือ้ กิจการในต่างประเทศ จะต้องคานึงถึงและปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตามกฎหมายภายในที่ เกี่ ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่ เอสซีจี แพคเกจจิง้ เข้าไปลงทุน และ
ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนีย้ งั ต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย
10.2 การค้าระหว่างประเทศ
การนาเข้า-ส่งออกสินค้า หรือการทาธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายการนาเข้าและส่งออก กฎหมาย
ศุล กากร กฎหมายเกี่ ยวกับความปลอดภัยของสินค้า กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผู้บริโภค
รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
11. การแข่งขันทางการค้า
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตัง้ มั่นที่จะดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยคานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า
และกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่ เอสซีจี แพคเกจจิง้ เข้าไปดาเนินธุรกิจ ทัง้ ต่อลูกค้า
และคูค่ า้ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมถึงดาเนินการตามแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่เกี่ยวข้อง
12. การป้ องกันการฟอกเงิน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน
กล่าวคือ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะไม่รบั โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือ
เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ หนึ่งผูใ้ ดใช้เอสซีจี
แพคเกจจิง้ เป็ นช่องทางหรือเป็ นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิ ด หรืออาพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่
ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทัง้ นีร้ ายละเอียดปรากฏตามคูม่ ือจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งอยูบ่ นเว็บไซต์ www.scgpackaging.com
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1.3 โครงสร้างบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิง้
(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 224 (8/2563) วันที่ 1 ธันวาคม 2563)
ผู้ถอื หุ้น

- - - - สายการรายงาน

ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
Center of Excellence and
Compliance Management
คณะกรรมการบุคคล

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัตกิ าร
กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและ
สรรหา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

คณะจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัตกิ าร
กิจการเยือ่ และกระดาษ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สานักงานตรวจสอบ
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
สายธุรกิจต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัตกิ ารกิจการบรรจุภัณฑ์
จากเยือ่ และกระดาษ

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
สายการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัตกิ าร
กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร์

Planning & Risk
Management

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์
ครบวงจร

เลขานุการบริษัท
สายธุรกิจเยือ่ และกระดาษ
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1.4 นโยบายบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิง้
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 216 (12/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562)
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็ นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมกำรณ์
ซึ่งได้ถือปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมำภำยใต้กรอบของจรรยำบรรณและบนพืน้ ฐำนแห่งประโยชน์สุขอย่ำงสมดุล
และยั่งยืน โดยมีกรรมกำรบริษัทเป็ นแบบอย่ำงที่ ดีในกำรปฏิ บัติตำมหลัก กำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ ดี และ
จรรยำบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้
นโยบำยบรรษั ท ภิ บ ำลเอสซี จี แพคเกจจิ ง้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของนโยบำยกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหา ทำหน้ำที่กำกับดูแลด้ำนบรรษัทภิบำลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้ กำรกำหนด
นโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ติดตำมดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะจัดกำรให้เป็ นไปตำม
นโยบำยบรรษัทภิบาล รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนว
ปฏิ บัติให้มี ควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนิ นธุ รกิ จและสอดคล้องกับแนวปฏิ บัติทำงด้ำนบรรษั ทภิ บำลทั้ง ใน
ระดับประเทศและระดับสำกล เป็ นประจาทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบำลเป็ นวำระหลักวำระหนึ่งในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
นอกจากที่กาหนดไว้ในคูม่ ือบรรษัทภิบาลแล้ว เอสซีจี แพคเกจจิง้ ถือปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) โดยอนุโลม
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ส่วนที่ 2 นโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการกากับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิง้
2.1 นโยบายและแนวปฏิบัตสิ าหรับกรรมการและผู้บริหาร
2.1.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 221 (5/2563) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2563)
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูข้ บั เคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบาย
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการกากับดูแลบริหารจัดการบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการ
บริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต และรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทจะต้องดาเนินการอย่างเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทัง้ ดูแลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทและหน้าที่ในการกากับดูแลและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ
ฝ่ ายจัดการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารในการบริหารกิ จการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ส าเร็จ ตาม
แผนงานที่ได้กาหนดไว้
ดังนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 210 (6/2562), 212 (8/2562) และ 221 (5/2563) มี มติ
กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีเ้ พื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
รับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
1.1 บริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ แก่บริษัท บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั สิ าคัญ 4 ประการคือ
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.2 การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
1.1.3 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
1.1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty
of Disclosure)
1.2 ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
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1.3 กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคานึงถึง
จริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็ นสาคัญ โดยมีการทบทวนและอนุมตั ิรว่ มกับฝ่ ายจัดการ
เป็ นประจาทุกปี
1.4 จัดการบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท
และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
1.5 จัดให้มี กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ดย่ อย ตลอดจนแก้ไ ขกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบข้อเสนอของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปลี่ยนเนือ้ หา
ในกฎบัตรให้มีความเป็ นปัจจุบนั และเหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
และสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
1.6 พิจารณาแผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดาเนินธุ รกิ จ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทและบริษัทย่อยให้แข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึง
ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตาม นโยบาย แผนงาน งบประมาณ
เป้าหมาย และนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท บริษัทย่อย
และผูถ้ ือหุน้
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
1.7 กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทัง้
คุณสมบัตทิ ่ีหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1.8 ก ากับดูแลให้มี กระบวนการสรรหาและเลื อกตั้งบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษั ทอย่างโปร่งใส และมี
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสมเพื่ อนาเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ
อาทิ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน
เป็ นต้น
1.9 อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
เว้นแต่ในกรณี ท่ี มี เ หตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษั ทที่ ไ ม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้ง ให้
ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อน
การประชุม
1.10 พิจารณากาหนดกลไกการกากับดูแลที่ทาให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบ
การดาเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมื อ นเป็ นหน่วยงานหนึ่ง ของบริษัท รวมทั้ง มี ม าตรการใน
การติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทให้
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เป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
1.11 แต่งตัง้ บุคคลเข้าไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างน้อย
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กาหนดค่าตอบแทนและกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารที่ได้รบั การแต่งตัง้ รวมถึงกาหนดกรอบ
อานาจในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องสาคัญที่ตอ้ ง
ได้รบั ความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และกากับดูแลการบริหารและฝ่ ายบริหารจั ดการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็ นไปตามแผนการดาเนินการและนโยบายของบริษัท และ
ควบคุม ดูแลการทารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี เกี่ ยวข้อง รวมถึง
การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญให้
ครบถ้วนถูกต้อง และติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
1.12 ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านเป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole)
ประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการ
รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่ อพิจารณา
ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยเป็ นประจาสม่าเสมอ รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอนและผลการประเมิน
ในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
1.13 พัฒนาความรู ค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่ อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตร
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ก รรมการหรื อ กิ จ กรรมสัม มนาที่ เ ป็ นการเพิ่ ม พู น ความรู ้ใ น
การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
1.14 แต่งตัง้ เลขานุการบริษัท และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบ
การดาเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจัดทาและเก็บรักษา
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย เป็ นต้น
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
1.15 พิ จ ารณาโครงสร้า งการบริห ารงาน แผนพัฒ นาผู้บ ริห ารระดับ สูง และแผนสื บ ทอดประธาน
เจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร และก ากับดูแลให้มี การประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของผู้บริ หารระดับสูงที่ มี
ประสิ ทธิ ผลเป็ นประจ าทุกปี และมี ระบบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่
รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดาเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว
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1.16 กากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม เข้าใจโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของผูถ้ ื อหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดาเนินงานของกิจการ
ตลอดจนติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1.17 กากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทและบริษัทย่อยควบคู่กบั
การสร้างคุณประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
1.18 จัดให้มี คู่มื อจรรยาบรรณเป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่ อเป็ นมาตรฐานในการปฏิ บัติงานของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัท ทั้ง นี ้ คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มี การปฏิ บัติตามคู่มื อ
จรรยาบรรณอย่างจริงจัง
1.19 ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ และแผนงานดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยไปปฏิบตั ิ และ
ติดตามการวัดผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ โดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง ให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาเนินงานของธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
1.20 กากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1.21 กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล รวมทัง้ มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และ
เมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
1.22 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ พร้อมทัง้ กากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมี ระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทัง้ จัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสม
ของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต
และการใช้อานาจอย่างไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย
1.23 จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
1.24 กากับ ควบคุม ป้องกัน ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่าง
ผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทและของบริษัทย่อย บริษัทกับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้
กากับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย และ
การทาธุรกรรมกับผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะที่ไม่สมควร
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1.25 พิจารณา อนุมัติ และ/หรื อให้ความเห็นเกี่ ยวกับการทาธุ รกรรมที่ มีผลกระทบต่อกิจ การอย่าง
มีนยั สาคัญ ซึ่งรวมถึงรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการที่เกี่ยว
โยงกั น ระหว่ า งบริ ษั ท บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม กั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติ
หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทาธุรกรรมระหว่าง
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้อง เพื่อกาหนด
กรอบการดาเนินการให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ ายจัดการมีอานาจดาเนินการธุรกรรมดังกล่าว
ได้ภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทัง้ พิจารณา และ/หรือ
ให้ความเห็นเกี่ ยวกับการเข้าทาธุ รกรรมต่าง ๆ ของบริษัท (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่าย
เงื่อนไขที่จะต้องได้รบั การพิจารณาและอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ) ให้สอดคล้องและเป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.26 จัดให้มี และปฏิบัติตามนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการของบริษัทและบริษัทย่อยตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัท ให้ได้
รับทราบยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริงจัง เช่น นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส
และนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน เป็ นต้น และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อให้เ ชื่ อมั่นได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมี ความรับผิ ดชอบต่อผู้มี ส่ว นเกี่ ยวข้องทุกกลุ่ม ด้ว ย
ความเป็ นธรรม รวมถึงกากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อยให้อ ยู่ใ น
ระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็ นแบบอย่างใน
การปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
1.27 กากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ่ี ประสงค์
จะแจ้งเบาะแสหรือผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่ างมีประสิทธิผล และเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็ นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
1.28 กากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชี การจัดทารายงานทางการเงิน และการสอบทาน
งบการเงินที่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ่ีเกี่ยวข้อง
1.29 ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ รวมทัง้ แผนหรือกลไกใน
การแก้ไขหากเกิดปัญหา
1.30 พิจารณาจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
1.31 จัดให้มี การเปิ ดเผยข้อมูล ข่ าวสารที่ เหมาะสมต่ อผู้มี ส่ วนได้เสี ย บุคคลผู้มี ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์และผูท้ ่ีเกี่ ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญต่อผูถ้ ื อหุน้ ในงบ
การเงินและรายงานต่าง ๆ ที่จดั ทาต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม โดยข้อมูลเหล่านัน้ ควรเผยแพร่ผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่ม เติม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้ง จัดให้มี
ผูร้ บั ผิดชอบในการให้ขอ้ มูลแก่ นกั ลงทุน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทควรดาเนินการเผยแพร่ขอ้ มูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา และส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
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สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
1.32 ดูแ ลให้ม่ ัน ใจว่า ผู้ถื อ หุ้น มี ส่ ว นร่ว มในการตัด สิ น ใจในเรื่ อ งส าคัญ ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย
ตลอดจนดูแ ลให้ก ารด าเนิ น การในวัน ประชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้อ ย โปร่ง ใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน ดูแลให้การเปิ ดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
และการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน เคารพสิทธิและปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่ รายย่อยและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
ในการปฏิบตั หิ น้าที่คณะกรรมการบริษัทควรเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีท่ีจาเป็ น
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ น
ค่าใช้จา่ ยของบริษัท
2. บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
2.1 พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
อิสระหนึ่งท่านที่ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการเพื่อร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุม ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2.2 เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.2.1 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
อย่างครบถ้วน
2.2.3 สรุปมติท่ีประชุมและสิ่งที่จะต้องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.2.4 กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
2.3 เป็ นผูน้ าในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และ
ดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2.4 สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
2.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
2.6 ก ากับ ดูแ ลให้มี ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล และการจัด การอย่า งโปร่ง ใสในกรณี ท่ี มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
2.7 กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2.8 กากับดูแลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ
และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดังนี ้
3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่ควรเกิน 12 คน ซึ่งแต่งตัง้
และถอดถอนโดยที่ ป ระชุม ผู้ถื อหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ง ต้องมี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ใ น
ราชอาณาจักร และต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายกาหนด
3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และต้องไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือมีสว่ นได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ
อีกทัง้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ประกาศกาหนด
3.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีความรู ค้ วามสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่
หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จากัดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ
3.4 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผดู้ ารง
ตาแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
หนึ่งคนเพื่อร่วมพิจารณากาหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอานาจ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการและให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริษัทจดทะเบียน
เมื่อบุคคลใดได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
นาส่งคู่มือกรรมการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ ทกุ คนเพื่อให้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
4. คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
4.1 กรรมการต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทกาหนด รวมทัง้ ต้องไม่มี
ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มีช่ืออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
4.2 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็ น หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับ
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ผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจ การของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
4.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนินธุรกิจ มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท
4.4 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิ บัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ มี ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่าง
เพียงพอ
4.5 ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท
5. วาระการดารงตาแหน่ง
5.1 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม
ถ้าจานวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน
หนึ่ง ในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งนัน้ ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนัน้ อาจได้รับ
เลือกตัง้ ให้ดารงตาแหน่งอีกได้
5.2 การเลือกตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีความโปร่งใส
และชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ รวมถึงคุณสมบัตแิ ละการไม่มีลกั ษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถ้ ือหุน้
5.3 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้น
จากตาแหน่งเมื่อ
5.3.1 ขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริษัทหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท
หรือตาม พรบ. บริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.3.2 ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5.3.3 ขาดการประชุม ตามปกติข องคณะกรรมการบริษั ท ถึ ง สามครั้ง ติด ต่อ กัน โดยมิ ไ ด้ล า
การประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด
5.3.4 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกจากตาแหน่งตามเงื่อนไขภายใต้ พรบ. บริษัทมหาชน
5.3.5 ศาลมีคาสั่งให้ออก
5.3.6 เสียชีวิต
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5.4 ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พน้ จากตาแหน่งยังคง
ต้องอยูร่ กั ษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาเป็ นจนกว่าคณะกรรมการ
บริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
5.5 ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายขึน้ เป็ นกรรมการ
บริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนัน้ จะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยูข่ องกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน
5.6 ให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการอิ ส ระครั้ง แรก ในกรณี ท่ี จ ะแต่ ง ตั้ง กรรมการอิ สระนั้น ให้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไป
คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6.1 การประชุมคณะกรรมการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
6.2 บริษัทกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และไม่ควรน้อยกว่า 6 ครัง้
ต่อปี โดยแต่ละครัง้ จะมีการกาหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการ
ประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสาคัญหรือเร่งด่วน ในการพิจารณากาหนดวาระการ
ประชุม และพิจารณาเรื่ องเข้าวาระการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารจะ
พิจารณาร่วมกัน ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีผดู้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้มีการ
แต่งตัง้ กรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการด้วยเพื่อส่งเสริมให้
เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการและให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้ ดูแลให้มีการบรรจุเรื่องสาคัญเป็ นวาระการประชุม
ทัง้ นีใ้ นเดือนที่ไม่มีการประชุมให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบ
เพื่ อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุม และดูแลการปฏิ บัติง านของฝ่ ายจัดการได้อ ย่า ง
ต่อเนื่องและทันการณ์
6.3 ให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และประธานกรรมการหรือกรรมการที่
ประธานกรรมการมอบหมายควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
6.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี ควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครัง้ ของการ
ประชุมทัง้ ปี ในกรณีมีเหตุจาเป็ นที่ทาให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการใน
ครัง้ ใดได้ ให้กรรมการคนนัน้ แจ้งเหตุจาเป็ นดังกล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อน
การประชุมครัง้ นัน้
ทัง้ นีก้ ารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ ให้หมายความรวมถึงการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีบริษัทได้จดั ให้มีขนึ ้ ด้วย ซึ่งกรรมการที่ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้
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6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
โดยคาสั่งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทพร้อมทัง้ ส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่
กรรมการเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการก่อนวันประชุม เว้นแต่จาเป็ นรีบด่วนเพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
7. องค์ประชุม
7.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริษัททัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ได้หรือตาแหน่ง ประธานกรรมการว่างลง ถ้ามี รองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการทาหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีประธานและรองประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้หรือตาแหน่งประธานและรองประธานกรรมการว่างลง
ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
7.2 การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชีข้ าด
7.3 กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
7.4 ในกรณีตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัท
ที่เหลืออยู่กระทาการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ื อหุน้
เพื่อเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนตาแหน่งที่ว่างทัง้ หมดเท่านัน้ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
ต้องจัดให้มีขนึ ้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะ
เป็ นองค์ประชุม
8. อานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ท่ีกาหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการกาหนดตารางกาหนด
อานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority) การกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
แผนหลักในการดาเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานธุรกิจ
ประจาปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาหนดเป้าหมายที่ตอ้ งการของผลของการดาเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
รายการระหว่างกันที่สาคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน
9. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนตามจานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้อนุมตั ิ
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2.1.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 224 (8/2563) วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563)
คณะกรรมการบริษัทโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 210 (6/2562) และครัง้ ที่ 224 (8/2563)
อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนีข้ นึ ้ โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณของบริษัทเป็ นหลัก ตลอดจนได้นา
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของกฎบัตรฉบับนี ้ เพื่อกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญประการหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียว่าการดาเนินการของบริษัทมีระบบตรวจสอบภายในและระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร และฝ่ ายจัดการ มีความเข้าใจ
ขอบเขตการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
ด้านการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน และการควบคุมภายใน
1.1 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงิน โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงาน
ทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็ นเรื่องสาคัญและจาเป็ นในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
1.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้
เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
1.3 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทางาน การควบคุม การกากับดูแล
ด้านการปฏิบตั ิงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทัง้ ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทางานบริหารความเสี่ยง
1.4 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทาง
ของหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เริ่มตัง้ แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทาความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทาน
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันตามที่สานักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบ
และประเมินแล้ว
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1.5 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม ปฏิบตั ิตาม และติดตามการปฏิบตั ิงาน (Compliance)
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
รวมถึงสอบทานให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และนโยบายการกากับดูแล
และการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก
1.6 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไปและพิจารณา
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งสานักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและ
ประเมินแล้ว เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
1.7 สอบทานสรุ ปผลตรวจสอบทุจริตและกาหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้ สอบทาน
กระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
1.8 สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้กบั หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านให้ดีย่งิ ขึน้
ด้านอื่น ๆ
1.9 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่ผสู้ อบบัญชี
ของบริษัท รวมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทางาน
ของผูส้ อบบัญชี
1.10 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ
คณะกรรรมการตรวจสอบ และจัดทารายงานการปฏิบตั งิ านเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
1.11 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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1.12 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบตั ิงานของสานักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจาไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงิน
ประจาปี และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี
1.13 พิจารณาอนุมตั ิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาลังพลของสานักงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผูอ้ านวยการสานักงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1.14 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิหน้าที่และ
รายงานต่าง ๆ รวมทัง้ สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ของสานักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
1.15 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม
และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองเป็ นประจาทุกปี (Self Assessment) รวมถึงสอบทาน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิ
1.16 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบด้วย
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร
ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อ
เห็นว่าจาเป็ นด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษัท ซึ่งการดาเนินการว่าจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคาสั่งของ คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดาเนินงาน
ของบริษัทโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียและบุคคลทั่วไป
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และ
จัดทารายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และนาส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมีทกั ษะความชานาญ
ที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย และต้องเป็ นผูท้ ่ีมีความรูค้ วามเข้าใจและประสบการณ์ดา้ น
การบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถื อของงบการเงินได้ไม่
น้อยกว่า 1 คน
2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
2.4 ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือ
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระ
การประชุม การนาส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
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3. คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นผูท้ ่ีได้รบั ความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสามารถอุทิศเวลา
อย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
3.1 คุณสมบัตทิ ่วั ไป
เป็ นกรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทประกาศและภายใต้ขอ้ กาหนด
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะ
(ก) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
(ข) ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัท
จดทะเบียน
4. วาระการดารงตาแหน่ง
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตามวาระในวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทัง้ นีเ้ มื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไปอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง
ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ และให้กรรมการตรวจสอบที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพื่อ
ปฏิบตั หิ น้าที่ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการมาแทนตาแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีครบวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีก
ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จาก
ตาแหน่งต้องอยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระตามกฎบัตรนี ้ หรือตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
3) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
4) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริษัท
5) เสียชีวิต
6) ศาลมีคาสั่งให้ออก
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กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ทาเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า
พอสมควรพร้อมระบุเหตุผ ล เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษัทได้พิจ ารณาแต่ง ตัง้ บุคคลอื่ นที่มี คุณสมบัติ
ครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งให้บริษัท
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที พร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ และจัดส่งข้อมูล
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุ ง
ฐานข้อมูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถกู ต้องตามความเป็ นจริง ทัง้ นีก้ รรมการตรวจสอบที่
ลาออกหรือถูกให้พน้ จากตาแหน่งสามารถชีแ้ จงถึงสาเหตุดงั กล่าวให้ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบด้วยก็ได้
ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามขึน้ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนให้
ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่จานวนสมาชิกไม่ค รบถ้วน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบ
ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกาหนด และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
5. การประชุม
ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส/
ประจาปี และเรื่องอื่น ๆ ตามอานาจหน้าที่ โดยประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก ผูต้ รวจสอบภายใน
และฝ่ ายบริหาร เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือในกรณีท่ี
ฝ่ ายบริหารจะมีการทารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกาหนด
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคาสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้
ก็ได้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้ ควรกาหนดวาระการประชุมไว้ลว่ งหน้าอย่างชัดเจน และนาส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลา
พอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในที่ ประชุม อาจ
กาหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่ท่ีกาหนดไว้ในกฎบัตรนี ้
2-15

6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของ
จานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเข้าร่วม
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่การประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริหาร นักกฎหมาย
ของบริษัท นักกฎหมายภายนอก หรือพนักงานของบริษัท ทัง้ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุม
และ/หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องอื่น เพื่อหารือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถามได้
รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูจ้ ดั ทารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้อง
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุม
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณี ท่ีผู้สอบบัญชีพ บพฤติการณ์อันควรสงสัย ว่า
กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่ง รับผิ ดชอบในการดาเนินงานของบริษั ทกระท าความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306
มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้สานักงาน ก.ล.ต. และ
ผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
7.2 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีส่งิ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบกาหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าว
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนตามจานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
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2.1.3 กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 224 (8/2563) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 214 (10/2562) และครัง้ ที่ 224 (8/2563) เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตามลาดับ มีมติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาฉบับนีเ้ พื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
และปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 กาหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม่าเสมอ
1.2 เสนอแนะแนวปฏิบตั ิดา้ นบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ ให้คาแนะนา
แก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
1.3 ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายด้าน
บรรษัทภิบาลของบริษัท
1.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ิดา้ นบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
1.5 กากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
1.6 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ ในเรื่องของจานวนคณะกรรมการ
ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดาเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป พิจารณากาหนดคุณสมบัติกรรมการแต่ละ
คณะ แต่ละคน ในด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมตลอดถึงความเชี่ยวชาญชานาญ
เฉพาะด้าน ที่สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
1.7 พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทัง้ การมีผลประโยชน์ขดั แย้งที่อาจเกิดขึน้
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมถึงความเป็ นอิสระและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจ
ว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็ นผูท้ ่ีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กาหนด
1.8 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
1.9 พิจารณาจัดทาแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู ้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดย่อย
ชุดต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
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1.10 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ
และประธานกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง โดยพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ ติดตาม
และสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนาไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
และเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของกรรมการบริษัท
1.11 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบ
รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) และนโยบายต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.12 กาหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอ่ืนๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รบั มอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท โดยคานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ใน
ด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั
บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1.13 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นประจาทุกปี โดยประเมิน
การปฏิบตั งิ านโดยรวมทัง้ คณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment)
1.14 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิ บัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ หลัง มีการประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสม่าเสมอ
1.15 เปิ ดเผยนโยบายและการดาเนิน การด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท และกระบวนการสรรหา รวมทัง้
จัดทารายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทด้วย
1.16 ปฏิบตั หิ น้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอานาจเรียก สั่งการให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร
ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั หิ น้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่ น ๆ หาก
เห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคนหนึ่งเป็ นประธาน โดยประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรเป็ นกรรมการ
อิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่
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2.4 ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา เพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม
นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.1 เป็ นกรรมการบริษัท
3.2 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ควรเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็ นแกนหลักในการ
ผลักดันให้การปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นไปอย่างอิสระ
3.3 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกาหนด รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจ
ให้เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3.4 เป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู ้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ
หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่องบรรษัทภิบาลเป็ นอย่างดี
3.5 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างสม่าเสมอ และติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนามาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และการสรรหากรรมการของบริษัท
3.6 สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ท่ีได้รบั
มอบหมายได้โดยอิสระ เปิ ดเผย โปร่งใส และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
3.7 มีความเป็ นกลางปราศจากอคติในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผูท้ ่ีสมควรได้รบั การเสนอชื่อให้
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมทัง้ จัดเตรียม
ข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. วาระการดารงตาแหน่ง
ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตาม
วาระในวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี ทัง้ นีเ้ มื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
1) พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการของบริษัท หรือขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริษัทหรือ
มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท หรือตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2-19

2)
3)
4)
5)

ลาออก
ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่กฎหมายหรือกฎบัตรนีก้ าหนด
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
เสียชีวิต

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ทาเป็ นหนังสือยื่นต่อประธาน
กรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีท่ีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่พน้ จากตาแหน่งต้องอยูร่ กั ษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทน
เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ น
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาซึ่งตนแทน
5. การประชุม
ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา หรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามควรจัดให้มี
การประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา หรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยคาสั่งของประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา แจ้งไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จาเป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรือประธานในที่ประชุมอาจกาหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้
อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น ระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึง
จะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่เข้าร่วมประชุม
คนหนึ่งเป็ นประธานในที่การประชุม
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การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสีย งหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ าด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมี
ผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการลงมติแล้วเมื่อกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รบั ค่าตอบแทนตามจานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
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2.1.4 กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 224 (8/2563) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ ดี (Good
Corporate Governance) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 214 (10/2562) และครัง้ ที่ 224 (8/2563) เมื่อ
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตามลาดับ มีมติกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนฉบับนีเ้ พื่อให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
และปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทน
อื่น ๆ ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณสมบัติของผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ และการว่าจ้าง รวมทัง้ พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเสนอขาย
หลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ให้กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี) และนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมตั ิ และ/หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
1.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส
ประจาปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็ นรายบุคคล ในกรณีท่ีเห็นสมควร ให้วา่ จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาการดาเนินโครงการ
1.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทเป็ นรายบุคคลตามข้อเสนอของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกาหนดค่าตอบแทนก่อนนาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็ น
ประจาทุกปี โดยจะต้องคานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้อง รวมถึง ให้
ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
1.4 พิจารณางบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจาปี
ของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
1.5 จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทัง้ นีเ้ พื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบตั ิงาน สามารถทดแทนกันได้
โดยไม่ขาดตอน
1.6 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียน
ชัน้ นาอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็ นผูน้ าในตลาดธุรกิจ
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
2-22

1.8 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นประจาทุกปี โดยประเมิน
การปฏิบตั งิ านโดยรวมทัง้ คณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment)
1.9 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิ บัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ หลังมี การประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่าเสมอ
1.10 เปิ ดเผยการกาหนดค่าตอบแทนในรู ปแบบต่าง ๆ รวมทัง้ จัดทารายงานของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทด้วย
1.11 ปฏิบตั หิ น้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีอานาจเรียก สั่งการ
ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร
ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน อาจขอคาปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า
มีความจาเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
2.2 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คนหนึ่งเป็ นประธาน โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใส
และเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่
2.4 ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดาเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม
นาส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3.1 เป็ นกรรมการบริษัท
3.2 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็ นแกนหลักในการผลักดัน
ให้การปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นไปอย่างอิสระ
3.3 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กาหนด รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้เป็ น
กรรมการหรือผู้บริหารตามที่ ค ณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และ/หรือ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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3.4 เป็ นบุคคลที่มีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู ้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ
หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3.5 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างสม่าเสมอเพื่อนามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทน
3.6 สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ท่ีได้รบั
มอบหมายได้โดยอิสระ เปิ ดเผย โปร่งใส และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. วาระการดารงตาแหน่ง
ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาหนดออกตาม
วาระในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทัง้ นีเ้ มื่อครบกาหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) พ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการของบริษัท หรือขาดคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการบริษัทหรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท หรือตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่กฎหมายหรือกฎบัตรนีก้ าหนด
4) คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
5) เสียชีวิต
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ทาเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ
บริษัท ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ที่พน้ จากตาแหน่งต้องอยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนขึน้ เป็ นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทน
เพื่อให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ น
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
5. การประชุม
ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หรือประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจาเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามควรจัดให้มีการประชุม
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัง้
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ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หรือเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคาสั่งของประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
แจ้งไปยังกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรีบด่วน
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธาน
ในที่ประชุมอาจกาหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่
เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ น
องค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานพิจารณาค่าตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมคน
หนึ่งเป็ นประธานในที่การประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชีข้ าด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อาจกระทาได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผล
สมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการลงมติแล้วเมื่อกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้
ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้รบั ค่าตอบแทนตามจานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
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2.1.5 ข้อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 210 (6/2562) วันที่ 27 มิถนุ ายน 2562)

1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มี อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือของผู้มี อานาจควบคุม ของบริษัท เว้นแต่จ ะได้พ ้นจากการมี
ลัก ษณะดัง กล่า วมาแล้ว ไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ทั้ง นี ้ ลัก ษณะต้อ งห้า มดัง กล่า วไม่ร วมถึ ง กรณี ท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทั้ง ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อหุ้นที่ มี นัย หรื อผู้มี อ านาจควบคุม ของผู้ท่ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคูส่ ญ
ั ญามี
ภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้ง นี ก้ ารคานวณภาระหนี ด้ ังกล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
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6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่ าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั
ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิช าชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่ วนที่ มี นัยในห้างหุ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นีภ้ ายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดีย วกัน หรือนิติบุคคลที่ อาจมี ค วามขัด แย้ง โดยมี ก าร
ตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน
ในกรณีท่ีบคุ คลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รบั การ
ผ่อนผันข้อห้ามการมี หรื อเคยมี ความสัม พันธ์ทางธุ ร กิ จ หรื อการให้บ ริการทางวิช าชี พ เกิ น มูล ค่า
ดังกล่าว ก็ตอ่ เมื่อบริษัทได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
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2.1.6 นโยบายการกาหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัท
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 220 (4/2563) เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิถนุ ายน 2563)

1. หลักการ
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถื อเป็ นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
แพคเกจจิง้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์และแนวทาง
การดาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี แพคเกจจิง้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
กาหนดนโยบายการกาหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทขึน้
2. นโยบายการกาหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกาหนด และควรมีความหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรูแ้ ละความชานาญ
เฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จากัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชือ้ ชาติ และ
สัญชาติ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้
บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่งใส
สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผถู้ ือหุน้ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ซึ่งจะช่วยนาพาให้เอสซีจี แพคเกจจิง้ เติบโตอย่างยั่งยืน
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระหรื อกรณี อ่ื น ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ พิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีพืน้ ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ า
วิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทัง้ มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยควรคานึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี ้
3.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกาหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ ่ี
จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- ความมีวฒ
ุ ิภาวะและความมั่นคง เป็ นผูร้ บั ฟั งที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
- ยึดมั่นในการทางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสาคัญ
2-28

3.2 ความรูค้ วามชานาญที่ตอ้ งการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณากาหนดองค์ประกอบของความรูค้ วามชานาญ
เฉพาะด้านที่จาเป็ นต้องมีในคณะกรรมการ และจัดทา Board Skills Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา
และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการที่มีความรู ค้ วามชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ นดังกล่าว
เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกาหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทัง้ กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
- ความรูท้ างบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากร
บุคคล (Organization and Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategic Planning)
- ความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจาเป็ นต่อ
บริษัทในระยะ 3 - 5 ปี ขา้ งหน้า เช่น ความรู เ้ กี่ ยวกับ ตลาดผูบ้ ริโภค (Consumer Marketing)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
การส่งเสริมด้านนวัตกรรม (Innovation) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) กฎหมาย
ธุรกิจและการลงทุน (Business and Investment Law)
- ทักษะด้านเทคโนโลยี ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาค/หรือระดับโลก
ฯลฯ
3.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกาหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายังอาจพิจารณากาหนดแนวทางเกี่ ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของ
กรรมการทัง้ คณะ เช่น เพศ อายุ เชือ้ ชาติ และสัญชาติ ฯลฯ
4. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรใหม่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนรวม 4 ขัน้ ตอน มีรำยละเอียดดังนี ้
4.1. กำรวำงแผน
เพื่อให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำพิจำรณำกำหนดแนวทำงและวำงแผนในกำรสรรหำ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมำะสมเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรใหม่อย่ำงละเอียดรอบคอบ
และในเวลำที่เหมำะสม เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ดงั ต่อไปนีแ้ ละเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำพิจำรณำ
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- ทบทวนควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ของกรรมกำรใน Board Skill Matrix
- จัดเตรียมตำรำงกำหนดครบวำระกำรดำรงตำแหน่งรวมถึงกำรครบวำระในคณะกรรมกำรชุดย่อย
ของกรรมกำรแต่ละคน
- ทบทวนกำรกำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระของบริษัท
- รวบรวมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเป็ นกรรมกำรบริษัท ข้อกำหนดคุณสมบัติของบุคคล
ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท แนวทำงบรรษัทภิบำลเอสซีจี
แพคเกจจิง้ ที่เกี่ยวข้อง แนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรสรรหำกรรมกำรของหน่วยงำน/
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็ นต้น
- เสนอกำหนดเวลำในกำรดำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเวลำประชุมของคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ คณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
4.2 กำรสรรหำรำยชื่อ
กำรสรรหำรำยชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรใหม่ควร
พิจำรณำจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
4.2.1 กำรเสนอชื่อกรรมกำรใหม่โดยกรรมกำรบริษัท
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทขอให้กรรมกำร
เสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีคณ
ุ สมบัตเิ หมำะสมตำม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจภำยในเวลำที่กำหนด
4.2.2 กำรเสนอชื่อกรรมกำรใหม่โดยผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้มีกระบวนกำรที่จะทำให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรสรรหำและแต่งตัง้
กรรมกำร และมั่นใจได้ว่ำผูถ้ ื อหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเลือกตัง้ กรรมกำรที่เป็ นอิสระเพื่ อดูแล
ผลประโยชน์แทนตนได้ บริษัทจะเปิ ดโอกำสเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เดือนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรำย
สำมำรถเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรใหม่ตำมหลักเกณฑ์
และขัน้ ตอนที่กำหนด โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเป็ นผูพ้ ิจำรณำเสนอให้ท่ี
ประชุม คณะกรรมกำรบริษั ท อนุมัติช่ว งเวลำที่ เ หมำะสมและเพี ย งพอต่อ กำรพิ จ ำรณำ
คัดเลือกและเสนอเลือกตัง้ ในขัน้ ตอนต่อไป ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทจะดำเนินกำรแจ้งให้ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ทรำบถึงช่วงเวลำและรำยละเอียดต่ำง ๆ รวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
4.2.3 กำรรวบรวมรำยชื่อจำกแหล่งข้อมูลที่นำ่ เชื่อถือ
เลขำนุกำรบริษัทรวบรวมรำยชื่อบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน
(Chartered Director) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย และรำยชื่อกรรมกำร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับ Board Skill Matrix
ของบริษัท เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
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4.3 กำรคัดเลือก
เลขำนุกำรบริษัทรวบรวมรำยชื่อที่ได้จำกขัน้ ตอนที่ 4.2 เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำพิจำรณำ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) จะพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในคุณสมบัติของกรรมกำรจำก Board Skill Matrix เพื่อกลั่นกรองรำยชื่อบุคคลที่มี
ควำมเหมำะสมเป็ นกรรมกำรใหม่จำกรำยชื่อในขัน้ ตอนที่ 4.2 ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรกำหนด
คุณ สมบัติและกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท โดยพิจ ำรณำถึง ควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัทและคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมชำนำญ หรือประสบกำรณ์ท่ีจะให้ขอ้ แนะนำ
อันจะเป็ นประโยชน์ในกำรกำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒ นำ
อย่ำงยั่งยืน เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
ทัง้ นีเ้ ลขำนุกำรบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของผูท้ ่ีได้รบั กำรเสนอชื่อจำกแหล่งข้อมูล
สำธำรณะที่เกี่ยวกับกำรเป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษัท และคุณสมบัตกิ ำรเป็ นกรรมกำรอิสระ
4.4 กำรเลือกตัง้
4.4.1 กำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรที่มีสว่ นได้เสีย) จะพิจำรณำคุณสมบัติของผูไ้ ด้รบั กำร
เสนอชื่อตำมที่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอเป็ นรำยบุคคลอย่ำงละเอียด
รอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมให้ท่ีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำร
ทัง้ นีท้ ่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอำจจะมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ
กรรมกำรที่เหมำะสมติดต่อทำบทำมบุคคลที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้
เข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร และรำยงำนควำมคืบหน้ำผลกำรทำบทำมบุคคลที่ได้รบั กำร
เสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริษัทให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ/ พิจำรณำ
4.4.2 กำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกระหว่ำงกำล
ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรเช่นเดียวกับกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนด
ออกจำกต ำแหน่ง ตำมวำระ แต่ท่ี ป ระชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ท เป็ น ผู้พิ จ ำรณำเลื อ กตั้ง
กรรมกำร โดยไม่ตอ้ งเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำเลือกตัง้
อนึ่ง ในกรณีท่ีกรรมกำรที่ล ำออกระหว่ำงกำลคงเหลือวำระกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร
น้อยกว่ำ 2 เดือน กฎหมำยกำหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้ เลื อกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่
ลำออกนัน้
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2.1.7 ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 224 (8/2563) วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563)
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) มี
ดังต่อไปนี ้
1. กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
2. สื่อสารกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย
และนโยบายในการดาเนินธุรกิจที่ได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายจัดการ
ใช้เป็ นกรอบในการจัดทาแผนงานและบริหารจัดการ
3. กากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายจัดการให้เป็ นไปตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายใน
การดาเนินธุรกิจตามที่ได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
4. กากับดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด การผลิต ทรัพยากรบุคคล ความเสี่ ยง
ระบบควบคุมภายใน และด้านการปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนธุรกิจของบริษัท ตามที่ได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ จัดการ
บริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้อง
5. พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท
6. กากับดูแลให้ม่ นั ใจว่าฝ่ ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
7. ติดตามการวัดผลการดาเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยกาหนดให้มีการรายงาน
ผลการดาเนินงานอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงกากับดูแลให้มีการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ่ีเกี่ยวข้อง
8. กาหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบตั ิ ข้อกาหนด สาหรับโครงสร้างองค์กรในตาแหน่งที่ไม่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก
และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตาแหน่งที่ไม่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย
9. กาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึน้ เงินเดือนส าหรับผู้บริหารและ
พนักงานบริษัทในตาแหน่งที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้
กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้
10. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสาหรับการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัท และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทัง้ รักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร
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11. เป็ นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผูถ้ ื อหุน้ และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มี
ช่องทางในการสื่ อสารกับผู้ถื อหุ้นอย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ และจัดให้มี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเป็ น
มาตรฐานและโปร่งใส
12. เป็ นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
13. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถเข้าประชุมหรืออนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่ ได้นิ ยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย
หรือหลักเกณฑ์ท่ีท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
14. พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินงานที่เป็ นธุรกรรมปกติตลอดจนการดาเนินงานที่เป็ นรายการสนับสนุนธุ รกิ จ
ปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้ นีภ้ ายใต้บงั คับของหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
("สานักงาน ก.ล.ต.") รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เกี่ยวกับการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดถึงอนุมตั ิรายการและธุรกรรมตามคู่มือ
อานาจดาเนินการ (Delegation of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
15. ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
16. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายและได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
17. พิจารณาแต่งตัง้ ที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินการของบริษัท
18. มอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลอื่ นใดปฏิ บัติงานที่ ก าหนดในนามของ
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ภายใต้ขอบเขตอานาจที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบอานาจของบริษัท และ/หรือ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ การมอบอานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้
ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัท
ย่อย ในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษัท และมี
หลักเกณฑ์เดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length)
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2.1.8 นโยบายและวิธีปฏิบัตใิ นการไปดารงตาแหน่งกรรมการทีบ่ ริษัทอื่นของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผู้บริหารระดับสูง
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 224 (8/2563) วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563)
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ใิ นการไป
ดารงตาแหน่งกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททางานให้แก่บริษัท องค์กร สถาบันภายนอกของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง นอกเหนือจากการเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทลงทุน
โดยมีหลักการพืน้ ฐานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็ นหรืออาจเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท และเพื่อให้บริษัทได้รบั ประโยชน์สงู สุดตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่ม่งุ ให้พนักงานทุ่มเท
และตัง้ ใจทางาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทางานให้กบั บริษัทอย่างเต็มที่ โดยให้เป็ นดุลยพินิจของบริษัทที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นกรณี ๆ ไป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
นโยบาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถดารงตาแหน่งกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททางาน
ให้แก่บริษัท องค์กร หรือสถาบันภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทลงทุนได้ ดังนี ้
(1) เป็ นองค์กรของภาครัฐ และเป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
(2) เป็ นองค์กรของภาคเอกชนที่ตงั้ ขึน้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
(3) เป็ นองค์กรเอกชนที่ตงั้ ขึน้ เพื่อการค้าและไม่ขดั กับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะ
เป็ นผลเสียแก่บริษัท
ทัง้ นีต้ อ้ งเป็ นองค์กรที่ไม่ได้ตงั้ ขึน้ เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง
วิธีปฏิบัติ
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอขออนุมตั ิการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอก
จากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผูบ้ ริหารระดับสูงให้เสนอขออนุมตั จิ ากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในกรณีท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั ผลตอบแทนจากการเป็ นกรรมการหรือ
ทางานให้แก่บริษัท องค์กร หรือสถาบันภายนอก ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงนัน้ โอน
ผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่บริษัทหรือองค์กรสาธารณกุศลตามวิธีการที่บริษัทกาหนด
จานวนบริษัท/สถาบันที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดารงตาแหน่งกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททางานให้แก่ บริษัท
องค์กร หรือสถาบันภายนอก ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่ตอ้ งไม่ขดั หรือแย้งกับข้อกาหนด
ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผูบ้ ริหารระดับสูงให้อยู่ในดุลพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยจะต้องรายงานข้อมูลการดารงตาแหน่งนัน้ ๆ ต่อบริษัทตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และนโยบาย
ของบริษัทกาหนด
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2.2 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้านการจัดการองค์กร
2.2.1 กฎบัตรสานักงานตรวจสอบ
(มติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 27 มิถนุ ายน 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2562)
กฎบัตรนี จ้ ัดท าโดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อก าหนดภารกิ จ ขอบเขตการปฏิ บัติงาน อานาจและหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดาเนินการและการปฏิ บัติง านของส านักงานตรวจสอบ บริษัทเอสซี จี
แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ และพนักงานทุกระดับของเอสซีจี
แพคเกจจิง้ มีความเข้าใจ โดยสรุปในเรื่องดังต่อไปนี ้
พันธกิจ
สานักงานตรวจสอบมีพนั ธกิจในการเสริมสร้าง ป้องกัน และรักษาคุณค่าขององค์กรโดยการให้ความเชื่อมั่น
ตามความเสี่ยงอย่างเที่ยงธรรม การให้คาแนะนาและเข้าใจธุรกิจในเชิงลึก สอดคล้องกับเป้าหมายและกล
ยุทธ์ขององค์กร
นิยาม
สานักงานตรวจสอบมี ภ ารกิ จ ในการบริก ารให้ความเชื่ อมั่น (Assurance Services) และการบริก ารให้
คาปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุ งการดาเนินงาน
ของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยสานักงานตรวจสอบมีส่วนช่วยให้ธุรกิจในเอสซีจี แพคเกจจิง้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีกาหนดด้วยการประเมินและปรับปรุงความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกากับดูแลกิจการโดยใช้วิธีการที่เป็ นระบบและมีแบบแผน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
สานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ ดังนี ้
ด้านการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน และการควบคุมภายใน
1. ตรวจสอบให้มีการจัดทารายงานทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการ
จัดทาและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีท่ีถกู ต้องครบถ้วน มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทัง้ การพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงและการเลือกใช้นโยบายการบัญชีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
3. ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและกระตุน้ ให้บริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ บริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็ นสากล สามารถบ่งชีถ้ ึงความเสี่ยงที่สาคัญ และได้จดั การความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีดชั นีชีว้ ดั ที่
เหมาะสม รวมทัง้ การกาหนดสัญญาณเตือนภั ย และตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิ ผลของ
กระบวนการทางาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม กากับดูแล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
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4. ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ รวมทัง้ ทบทวนการประเมิ น แบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน ให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ
เช่น แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ านเพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการกากับดูแลที่ดี
6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุม และติ ด ตามการปฏิ บัติง าน (Compliance) ตามกฎหมายว่า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจที่สาคัญของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายที่เป็ นสาระสาคัญ มีการประเมิน
ภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เข้าตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ
COSO 2013
8. ตรวจสอบการทุจริตและข้อร้องเรียนเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดของกฎหมายและกาหนด
แนวทางการแก้ไขและป้องกันการทุจริต
9. กาหนดและพัฒนาระบบเชิงป้องกันและวิธีการตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัทในเอสซีจี
แพคเกจจิง้ ในแนวทางเชิงป้องกันให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรยิ่งขึน้ โดยสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท
รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ
ด้านอื่น ๆ
10. พิ จารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ทและค่าตอบแทนรวมทั้ง
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
11. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาและลงนามเพื่ อ
เปิ ดเผยในรายงานประจาปี ของบริษัท
12. จัดทางบประมาณและกาลังพลของสานักงานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตั ิ
13. ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบมีหน้าที่แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ในกรณี
ที่มีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของบริษัท โดย
บริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี
15. ปฏิ บัติการอื่ นใดตามที่ กฎหมายก าหนด หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะ
มอบหมาย
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ขอบเขตการตรวจสอบ
สานักงานตรวจสอบรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของเอสซีจี แพคเกจจิง้ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ทุนที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ บริหาร ส่วนบริษัทอื่นจะตรวจสอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือฝ่ ายบริหารระดับสูงหรือกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกากับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพียงพอมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์
ทัง้ นีส้ านักงานตรวจสอบยังมีส่วนในการเสนอให้มีการปรับปรุ งในทุก ๆ ด้าน เช่น การควบคุมทางการบริหาร
โอกาสในการสร้างกาไร รวมทัง้ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ในเรื่องต่อไปนี ้
1.
2.

มีการระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย
2.1 ข้อมูลด้านการเงิน การบริหาร และการปฏิบตั งิ านที่สาคัญถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
2.2 การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตั ิ รวมทัง้ กฎหมายและระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.3 การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 การจัดหาสินทรัพย์ได้มาอย่างประหยัด ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้องกัน
อย่างเพียงพอ

อานาจในการตรวจสอบ
ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบและผูต้ รวจสอบได้รบั อนุมตั ิและมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูล ระบบงาน และ
บุคคลของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามความจาเป็ นและเหมาะสม ฝ่ ายจัดการทุกระดับ
ของบริษั ทในเอสซี จี แพคเกจจิ ง้ มี หน้าที่ สนับสนุนให้การปฏิ บัติงานของส านักงานตรวจสอบบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้
เอกสารและข้อมูลใด ๆ ซึ่งผูต้ รวจสอบได้มา หรือรับรูจ้ ากการตรวจสอบจะถูกรักษาไว้เป็ นความลับและไม่
เปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่นใดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูม้ ีอานาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามกฎหมาย
การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
1. ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ควบคุมและบริหารให้มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
และจัดทารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ ายจัดการของบริษัทที่เข้าตรวจสอบ และจัดทารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะจัดการเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับงานด้านการบริหาร
ให้ผอู้ านวยการสานักงานตรวจสอบรายงานต่อ CFO ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
2. ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบมีหน้าที่กาหนดและควบคุมให้มีระบบการติดตาม ผลการตรวจสอบ และสร้าง
ระบบงานเชิงป้องกัน
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ความเป็ นอิสระและความเทีย่ งธรรม
1. กิจกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นอิสระจากอิทธิ พลอื่นใดทัง้ ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ ตอน ระยะเวลา และ
เนื อ้ หาของรายงานการตรวจสอบ เพื่ อให้การปฏิ บัติงานตรวจสอบเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ บรรลุ
เป้าหมาย และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
2. ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบและผูต้ รวจสอบต้องมีทัศนคติท่ีเป็ นกลางไม่ลาเอียง ไม่มีอคติ และ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
3. ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบและผูต้ รวจสอบควรละเว้นการตรวจสอบงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมาก่อน
การที่ผตู้ รวจสอบให้ความเชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่เคยรับผิดชอบในรอบปี ท่ีผ่านมา อาจพิจารณาได้วา่ เป็ นเหตุ
บั่นทอนความเที่ยงธรรม
4. กรณีท่ีความเป็ นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอน ควรเปิ ดเผยรายละเอียดของเหตุบ่นั ทอนดังกล่าว
ต่อผูเ้ กี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิ ดเผยขึน้ อยูก่ บั เหตุบ่นั ทอนที่เกิดขึน้
คุณสมบัตขิ องผู้ตรวจสอบภายใน
1. มีความรู ้ ความสามารถ และความชานาญในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
2. มี ความรู ้และความเข้าใจในหลักการเรื่ องการก ากับดูแลกิ จการที่ ดี การบริหารความเสี่ ยง กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง สาหรับผูต้ รวจสอบด้านสารสนเทศจะต้องมีความรูใ้ นการควบคุมและเทคนิคในการ
ตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
3. มีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่ืน และให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์กบั เอสซีจี แพคเกจจิง้
และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. มีความเป็ นอิสระและไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรื่องที่ตรวจสอบ
จรรยาบรรณ
ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดถือตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ คือ
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
4. ความรูค้ วามสามารถ (Competency)
5. ความโปร่งใส (Transparency)
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิชาชีพ
การปฏิบตั ิงานของสานักงานตรวจสอบจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ การตรวจสอบ
ภายใน
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2.2.2 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 212 (8/2562) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 21 สิงหาคม 2562)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยทัง้ ในและต่างประเทศ มีนโยบาย
ดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสในการปรับปรุงงาน
ในทุกระดับขององค์กร ความต้องการและความคาดหวังทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวของผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
รวมทัง้ ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนาข้อมูลมาใช้ประกอบการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินธุรกิ จ
เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดความสมดุลทัง้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
เศรษฐกิ จ สร้างคุณ ค่าโดยเป้า หมายสูง สุดไม่ใ ช่เพี ยงการท าก าไร แต่รวมถึง การตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ให้ทนั
ต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสนับสนุนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ให้ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สั ง คม ดาเนินธุ รกิ จ อย่างมี คุณธรรม ดูแลพนักงานอย่างเป็ นธรรมและเท่าเที ยม มุ่ง มั่นสร้า ง
ความปลอดภัยสูงสุดในการทางาน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีย่งิ ขึน้ ในทุกแห่งที่เข้าไปดาเนินธุรกิจ
สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู ค้ ณ
ุ ค่า และรักษาสมดุลระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ทัง้ ในและต่างประเทศ
มีดงั ต่อไปนี ้
1. การเลือกใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย ปลอดภัย และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลด
ปริม าณการใช้ท รัพ ยากรและใช้พ ลัง งานจากวัส ดุเ หลื อ ใช้จ ากกระบวนการผลิ ต รวมถึ ง
การควบคุม และลดมลภาวะที่เกิดขึน้ จากกระบวนการผลิต
2. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ใช้งานง่าย คงทนแข็งแรง นามาใช้ซา้ และรีไซเคิลง่าย
เพื่ อ ให้ผู้บ ริ โ ภคได้รับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ท่ี มี คุณ ภาพ ปลอดภั ย ในการใช้ง าน และเป็ นมิ ต รต่ อ
สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง พัฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ก รให้ เ ป็ น ผู้น าที่ เ ชี่ ย วชาญอย่า งยิ่ ง
ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
3. การดูแลชุมชนรอบโรงงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกกลุ่ม เพื่อสร้างวิถีการอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมแก้ไขทุกปั ญหาอย่างจริงจัง ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ เพื่อสังคมต่าง ๆ
4. การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และปลูกจิตสานึกในการร่วมอนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อมให้แก่เยาวชนรุ ่นใหม่
และเยาวชนรอบโรงงาน
5. การให้ความร่วมมือ และประสานงานกับชุมชน องค์กรต่าง ๆ ของทางราชการ คู่ธุรกิจ และ
หน่วยงานภายนอกที่ให้ความสนใจในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี
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2.2.3 นโยบายการกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 216 (12/2562) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562)
เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง พนักงานทุกคน
ปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคณ
ุ ธรรมยึดมั่นในอุดมการณ์ 4 คือ “ตัง้ มั่นในความเป็ นธรรม มุง่ มั่นใน
ความเป็ นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ประพฤติปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และเป็ นพลเมืองดีของทุกประเทศที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ เข้าไปดาเนินธุรกิจ
เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และความเชื่อมั่นของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 216 (12/2562) เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมตั นิ โยบายการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านฉบับนีข้ นึ ้
นิยาม
กฎเกณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทต้องปฏิบตั ิตามหรือสิ่งที่บริษัทยึดเป็ นหลักในการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท ข้อปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ีดี รวมถึงพันธสัญญาต่อสังคม
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หมายถึง การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท ข้อปฏิบตั ิตาม
สัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดี รวมถึงพันธสัญญาต่อสังคม
ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
การกากับดูแลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่ใช้ป้องกันการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ตรวจสอบ รายงานการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ เช่น การรวบรวม
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง การประเมินและดาเนินการให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ การเฝ้าติดตาม การตรวจประเมิน
การแก้ไข การบริหารความเสี่ยง การฝึ กอบรม การสื่อสาร การสร้างความตระหนักรู ้ การจัดสรรทรัพยากร เป็ นต้น
ผู้ บริหาร หมายถึง พนักงานที่มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายของหน่ วยงาน และ/หรือกากับดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย รวมทัง้ ให้การสนับสนุน จัดสรรและทบทวนทรัพยากรของหน่วยงาน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี
แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม
นโยบายการกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทุกคนต้องยึดมั่นที่จ ะปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท ข้อปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ข้อพึงปฏิบตั ิท่ีดี รวมถึงพันธสัญญาต่อสังคม ในทุกประเทศที่เอสซีจี แพคเกจจิง้
ดาเนินธุรกิจ
2) การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ิตามกฎหมายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็ นเรื่องจาเป็ นที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทุกคนต้องเคารพและปฏิบตั ิตาม
การทาธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจึงเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
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3) การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจี
แพคเกจจิง้ ทุกคนต้องปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจ มีการกาหนดแนวทาง และกากับดูแลให้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ สร้างความตระหนักรู ้
และสืบทอดวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต และการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้เข้มแข็ง
4) เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุ่งเน้นให้มีระบบการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และพันธสัญญา
ต่อสังคมที่สาคัญที่คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี แพคเกจจิง้ กาหนด โดยจัดให้มีกระบวนการที่
ใช้ในการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทัง้ มีการปรับปรุงระบบดังกล่าว
ให้ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจทัง้ ภายใน ภายนอก และการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้
5) พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่รายงานหรือให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการกระทาที่เป็ นหรืออาจเป็ นการละเมิด
กฎหมายและพันธสัญญาต่อสังคมที่สาคัญจะได้รบั ความคุม้ ครองตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการกระทาผิด ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Whistleblowing Policy)
แนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
การเสริมสร้างและสนับสนุนระบบการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน จะทาให้ม่ นั ใจได้ว่าการดาเนินธุรกิจของ
เอสซีจี แพคเกจจิ ง้ มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมี
มาตรฐานการทางานที่จะช่วยป้องกันการเกิดความไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้
มีการปรับปรุงสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านประจาวันได้อย่างเหมาะสม ควรดาเนินการดังนี ้
1) การกาหนดขอบเขตของเรื่องและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในการจัดทาและนาระบบการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานไป
ปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหารพิจารณากาหนดขอบเขตของกฎหมายและพันธสัญญาต่อสังคมที่สาคัญที่จ ะนาไป
จัดทาระบบการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน และระบุบคุ คล หน่วยงาน กิจกรรม หรือพืน้ ที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ตอ้ ง
จัดทาระบบการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านและนาระบบฯ นีไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2) การจัดให้มีมาตรฐานการทางาน
2.1) ผูเ้ กี่ยวข้องรวบรวมกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องตามขอบเขตที่ผบู้ ริหารกาหนดในข้อ 1)
2.2) จัดให้มีมาตรฐานการทางานที่ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ีตอ้ งปฏิบตั ติ าม
3) การกากับดูแลและการปรับปรุงสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานประจาวัน
3.1) ควบคุมการทางานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการทางานที่กาหนด
3.2) เฝ้าติดตาม (Monitoring) และตรวจประเมิน (Audit) การทางาน เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้มีการดาเนินการ
ตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.3) รายงานการปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ให้กับผูท้ ่ี มีอานาจในการตัดสินใจและผูเ้ กี่ ยวข้อง เพื่อจัดการ
ควบคุมและกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4) ปฏิบตั ิการแก้ไข เมื่อพบว่ามีเรื่องที่ไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ เพื่อแก้ไขเรื่องที่ไม่สอดคล้องให้
ถูกต้อง ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ตามมา และป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นนั้ เกิดซา้ ในอนาคต
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3.5) บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยความเสี่ยงที่สาคัญต้องได้รบั การจัดการอย่าง
เหมาะสม ทันเวลา
3.6) ทบทวนการดาเนินงานด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงาน
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีตอ้ งการ
4) การสนับสนุนการดาเนินงานในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ โดย
4.1) จัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นอย่างเพียงพอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์จะบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการ
4.2) พัฒนาความรู ้ ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความสามารถที่จะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ได้อย่างถูกต้องอยูเ่ สมอ
4.3) สร้างความตระหนักรูแ้ ละวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยดาเนินการได้
หลายวิธี เช่น การสอนงาน การบอกเล่าประสบการณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ การจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง
สาคัญต่าง ๆ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างค่านิยมและแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงจูงใจด้วย
ของรางวัลหรือสิ่งตอบแทน และการกาหนดมาตรการลงโทษที่เหมาะสม เป็ นต้น
4.4) จัดให้มีการควบคุมเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเอกสารและสารสนเทศที่ตอ้ งใช้ในการดาเนินงานมีความเหมาะสมกับการใช้งาน มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัยจากการสูญหาย เสียหาย ถูกแก้ไข สามารถรักษาความลับ ควบคุม
การแพร่กระจาย และสะดวกต่อการค้นหาและจัดเก็บ
บทบาทและความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าหนดนโยบายการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และกากับ
ดูแลในระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้คณะจัดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
กากับดูแลให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
กรรมการ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการสร้างจิตสานึกที่ดี ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และกระตุน้ ให้
พนักงานทุกคนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจี แพคเกจจิง้
2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้มีกระบวนการควบคุมและติดตามการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบด้านการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์
3) คณะจัดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่กากับดูแลการนานโยบายการ
กากับดูแลการปฏิบตั ิงานไปปฏิบตั ิ โดยจัดให้มีกระบวนการกากับ ดูแลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดาเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดย
คณะจัดการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานการไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท่ีมีผลกระทบกับเอสซีจี แพคเกจจิง้
อย่างมีสาระสาคัญและความคืบหน้าในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4) ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบสาคัญในการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิอย่า งเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง โดย
ผูบ้ ริหารต้องทาความเข้าใจในนโยบายการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน แนวปฏิบตั ิ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานของตน จัดให้มีการสื่อสาร สร้างจิตสานึกที่ดี ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ กระตุน้
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ให้พนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเห็นคุณค่าและความสาคัญของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ กาหนดแนวทาง
และกากับดูแลให้แน่ใจว่าพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอ
รวมทัง้ เป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจี แพคเกจจิง้
5) พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ในการปฏิบตั ิตาม
นโยบายการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถและความเข้าใจในหน้าที่ท่ีตนปฏิบตั ิอย่างผูร้ ูจ้ ริง ตัง้ ใจและเอาใจใส่ตอ่
หน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั งิ าน
ในกรณีท่ีมีขอ้ สงสัยในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ให้สอบถามผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
ในกรณีท่ีพบการกระทาที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ให้พนักงาน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ เช่น ระบบรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิด (Whistleblowing
System) เป็ นต้น และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะให้
ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการกระทาที่ไม่ถกู ต้องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานตามที่เอสซีจี
แพคเกจจิง้ กาหนดไว้ใน Whistleblowing Policy
6) หน่วยงานต่าง ๆ ต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งการกระทาที่ไม่ถกู ต้องหรือหลีกเลี่ยงการปฎิบตั ิตามกฎหมาย
และพันธสัญญาต่อสังคมที่สาคัญต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเอสซีจี
แพคเกจจิง้ ทราบ ตลอดจนให้ความร่วมมืออื่น ๆ กับหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์ใน
การสนับสนุนการแก้ปัญหา การป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ การปรับปรุงและยกระดับ
การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้ดีย่งิ ขึน้ โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่แจ้งมานัน้ จะถูกเก็บไว้
เป็ นความลับ และคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเป็ นสาคัญ
7) หน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็ นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลการ
ปฏิบตั งิ าน ให้คาปรึกษา สนับสนุน ติดตาม วิเคราะห์ขอ้ มูล ประเมิน และรายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
รวมทัง้ นาไปสูก่ ารปรับปรุงและยกระดับการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้ดีย่งิ ขึน้

2-43

2.2.4 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 224 (8/2563) วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม
โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ
ของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมีนโยบายการกาหนดความรับผิ ดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการ
ดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รปั ชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจ
และการดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั ิอย่าง
รอบคอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 211 (7/2562) จึงได้จดั ทา “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน” เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ่ีชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยั่งยืน
คานิยาม
คอร์รปั ชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่า
จะให้ มอบให้ ให้คามั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็ นการให้ ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือ
แนะนาธุรกิจให้กบั บริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือ
จารีตทางการค้าให้กระทาได้
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็ น
ทางด้านการเงินหรือรู ปแบบอื่ นใดเพื่ อสนับสนุนกิจ กรรมทางการเมื อง พรรคการเมือง นักการเมือง ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็ นการให้กเู้ งิน การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน
พรรคการเมือง เป็ นต้น
บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทไม่ยอมรับการคอร์รปั ชันใด ๆ ทัง้ สิน้ บุคลากรของบริษัท ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้
อย่างเคร่งครัด ห้ามดาเนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึง
ทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชันนีอ้ ย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
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หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1 . คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มี ประสิทธิ ภ าพเพื่ อให้ม่ ันใจว่าบุคลากรของบริษัทได้ตระหนักและให้
ความสาคัญกับการต่อต้านคอร์รปั ชันและปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ ให้คาปรึกษาและติดตาม
ให้มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบและการรายงานทาง
การเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้ม่ นั ใจว่า
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับเรื่องการแจ้ง
เบาะแสเรื่องคอร์รปั ชัน อันเกิดจากบุคลากรของบริษัท พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณา ลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะจัดการและผูบ้ ริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการนานโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชันไปปฏิบตั ิ โดยกาหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน เพื่อ
สื่อสารไปยังพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
4. ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ในการจัดทาการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
คอร์รปั ชัน จัดทามาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องคอร์รปั ชันเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป
อย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย ข้อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแล เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม รัดกุม และเพียงพอต่อการต่อต้าน
คอร์รปั ชันรวมถึงความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชันที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. บุคลากรของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันและ
จรรยาบรรณของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. บุคลากรของบริษัทไม่พึง ละเลยหรื อเพิ กเฉย เมื่ อพบเห็นการกระทาที่ เข้า ข่า ยคอร์รัป ชัน ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็ นหน้าที่ท่ีตอ้ งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาหรือ
บุคคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ที่กาหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคลากรของบริษัทที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเรื่องคอร์รปั
ชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต
คอร์รปั ชัน ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิด (Whistleblowing Policy)
4. ผูท้ ่ีกระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษ
ทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน้ ผิด
กฎหมาย
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5. บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ ง
ปฏิ บัติหน้าที่ ท่ี เ กี่ ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิ ดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ ตอ้ งปฏิ บัติให้เป็ นไปตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รปั ชันเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทงั้
การทาธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
7. บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อย่างสม่าเสมอ ทัง้ ด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และอื่น ๆ รวมทัง้ จัดให้มีระบบบริหารความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รปั ชัน
8. บริษัทมี นโยบายที่ จ ะปฏิ บัติตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านการทุจ ริตคอร์รัปชันใน
ประเทศไทย และในทุกประเทศที่งบริษัทประกอบธุรกิจ
9. บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท จะพิจารณาดาเนินการตามสมควรเพื่อให้ตวั แทน คูส่ ญ
ั ญาหรือ
บุคคลใดที่กระทาการในนามของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบถึงหลักการตามนโยบายฉบับนี ้
ข้อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัง้ แต่การ
สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากรของบริษัท การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้าใจ กับพนักงาน
เพื่ อ ใช้ใ นกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ ใ นความรับ ผิ ด ชอบ และควบคุม ดูแ ลการปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในคู่มื อ
จรรยาบรรณ คูม่ ือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบ และ
คูม่ ือปฏิบตั งิ านของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ่ืนใดที่บริษัทจะกาหนดขึน้ ต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รปั ชัน บุคลากรของ
บริษัทต้องปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้
3.1 ของกานัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จา่ ย
บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสิ่งสาคัญที่จะ
นามาซึ่งความสาเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท บริษัทจึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การ
ให้ มอบ หรือรับ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง โดยให้เป็ นไปตามที่กาหนดในจรรยาบรรณ
ของบริษัท
3.2 การบริจาคเพื่อการกุศล (Donation) หรือเงินสนับสนุน (Sponsorships)
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน (ไม่ว่าจะเป็ นเงินหรือทรัพย์สิน) แก่บุคคล
กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจ
ว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
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3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ
ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด การดาเนินงานของบริษัท และการติดต่อ
งานกับภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดาเนินการให้เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.4 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
(1) บริษั ท วางตัว เป็ น กลางทางการเมื อ ง โดยไม่ก ระท าการอัน เป็ น การฝั ก ใฝ่ หรื อ
สนับสนุนด้านการเงินหรือรู ปแบบอื่น แก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง
ผูม้ ีอานาจทางการเมือง หรือผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้ ทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นทางตรง
หรือทางอ้อม ทัง้ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
(2) บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณบริษัทในเรื่องการดาเนินการด้าน
การเมืองอย่างเคร่งครัด
การสื่อสารและการอบรม
1. บริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้บุคลากรของบริษัทผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ การอบรมหรือสัมมนา การประชาสัมพันธ์
ภายในบริเ วณที่ ทางานและผ่า นระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึง การสื่ อสารเป็ นระยะให้
บุคลากรของบริษัททราบถึงรู ปแบบการทุจริตคอร์รปั ชันต่าง ๆ ความเสี่ยงจากการมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน และวิธีการแจ้งเบาะแส เพื่อให้รบั ทราบและนานโยบายไปปฏิบตั ิ
2. บริษัทจะสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผูม้ ีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ
บริษัท รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี เป็ นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนใน
เรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชัน
3. หากบุคลากรของบริษัทมี ข้อสงสัยใด ๆ เกี่ ยวกับนโยบายนีส้ ามารถสอบถามผูบ้ ัง คับบัญชา
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบของบริษัท
บทลงโทษ
บุคลากรของบริษัทที่ไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี ้ ถือเป็ นการกระทาผิดวินยั ที่ตอ้ งรับโทษ ทัง้ นีอ้ าจได้รบั
โทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้หากกระทาความผิดตามกฎหมาย
มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blower)
บริษัทกาหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณี มีการชี เ้ บาะแสเกี่ ยวกับการ
กระทาผิ ดกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่ อาจส่อถึง การทุจ ริ ตคอร์รัปชัน ของ
บุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้ จ้งเบาะแส ตามนโยบายการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจ ริตและการกระทาผิ ด (Whistleblowing Policy) เพื่ อเป็ นแนวทางปฏิ บัติท่ี ชัดเจน และ
เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิดเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.2.5 นโยบายการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 212 (8/2562) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 21 สิงหาคม 2562)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) ("บริษัท") ประกอบกิจกำรโดยยึดถื อกำรปฏิ บัติตำม
กฎหมำยและแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย ("ตลำดหลักทรัพ ย์ฯ ") และของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำด
หลักทรัพย์ ("สำนักงำน ก.ล.ต.") จึงได้กำหนดนโยบำยกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (“หลักเกณฑ์กำรเข้ำทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ") ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไ ขเพิ่ ม เติม ("พ.ร.บ. หลัก ทรัพ ย์ฯ ") ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2551 (“ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551”) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01)
เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั ิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2546 (“ประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01”) ตลอดจนกฎหมำย ข้อบังคับ ประกำศ หรือ
คำสั่งต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
โดยที่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มี ควำมเกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ("บริษัทจดทะเบียน") จะทำธุรกรรมกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่ำว
("รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน") ได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่ำวได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน
ยกเว้นในกรณีกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันที่มีลกั ษณะตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 89/12 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีบ้ ริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้
1. คำนิยำมที่เกี่ยวข้อง
“รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยถึง รำยกำรระหว่ำงบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียนหรือรำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย1
“กำรตกลงเข้ำทำรำยกำร” หมำยถึง กำรเข้ำไปหรือตกลงใจเข้ำทำสัญญำ หรือทำควำมตกลงใด ๆ ไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อก่อให้เกิดกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ กำรให้เช่ำหรือเช่ำสินทรัพย์
กำรให้หรือรับบริกำร กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และกำรออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทัง้ เพื่อ
ก่อให้เกิดสิทธิหรือกำรสละสิทธิในกำรกระทำดังกล่ำว
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยควำมรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี ้
(1) กรรมกำรของนิติบคุ คลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำร2 ของบริษัทจดทะเบียน

1

ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 ได้กำหนดว่ำประกำศดังกล่ำวไม่ใช้บงั คับกับกำรทำธุรกรรม
ระหว่ำงบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
2
ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/1 “อานาจควบคุมกิจการ” หมายถึง
(1) การถือหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงในนิติบคุ คลหนึง่ เกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้
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(2) คูส่ มรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของกรรมกำรตำมข้อ (1)
(3) นิตบิ คุ คลที่บคุ คลตำม (1) หรือ (2) มีอำนำจควบคุมกิจกำร
(4) บุคคลใดที่กระทำกำรด้วยควำมเข้ำใจหรือควำมตกลงว่ำ หำกบริษัทจดทะเบียนทำธุรกรรมที่ให้
ประโยชน์ทำงกำรเงินแก่บุคคลดังกล่ำว บุคคลดังต่อไปนีจ้ ะได้รบั ประโยชน์ทำงกำรเงินด้วย ทัง้ นี ้
เฉพำะกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว
(ก) กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัทจดทะเบียน
(ข) บุคคลที่มีอำนำจควบคุมกิจกำรบริษัทจดทะเบียน
(ค) กรรมกำรของบุคคลที่มีอำนำจควบคุมบริษัทจดทะเบียน
(ง) คูส่ มรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของบุคคลตำมข้อ (ก) (ข) หรือ (ค)
(5) บุคคลเกี่ยวโยงกันตำมประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ บจ/ป 22-01 ซึ่งรวมถึง
(ก) ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ 3 ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำร
หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องหรือญำติสนิท
ของบุคคลดังกล่ำว
(ข) นิตบิ คุ คลใด ๆ ที่มีผถู้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมเป็ นบุคคลดังต่อไปนีข้ องบริษัทจดทะเบียน
1) ผูบ้ ริหำร
2) ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
3) ผูม้ ีอำนำจควบคุม
4) บุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจควบคุม
5) ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องและญำติสนิทของบุคคลตำมข้อ 1) ถึง 4)
(ค) บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติกำรณ์บง่ ชีไ้ ด้ว่ำเป็ นผูท้ ำกำรแทนหรืออยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคลตำม
ข้อ (ก) และ (ข) ต่อกำรตัดสินใจ กำรกำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
นัยสำคัญ
2. ลักษณะของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอำจแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
(1) เมื่อบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทำรำยกำรกับผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องหรือ
ญำติสนิทของผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริษัทจดทะเบียน

(2) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของนิติบคุ คลหนึง่ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือไม่
ว่าเพราะเหตุอื่นใด
(3) การมีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการตัง้ แต่กึ่งหนึง่ ของกรรมการทัง้ หมด ไม่วา่ โดยตรง หรือโดยอ้อม
3
“ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” หมายถึง ผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบคุ คลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลนัน้ โดยนับรวมจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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(2) เมื่ อ บริษั ท จดทะเบี ย นหรื อ บริษั ทย่อ ยท ำรำยกำรกับ นิ ติบุค คลใด ๆ ที่ มี ผู้ถื อ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ
ผู้มี อำนำจควบคุมเป็ นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี อำนำจควบคุม หรือผู้ท่ี จะได้รับเสนอให้เป็ น
ผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคล
เหล่ำนัน้
ทัง้ นีร้ ำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไม่รวมกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย
3. ประเภทรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็ น 6 ประเภท ดังนี ้
(1) รำยกำรธุรกิจปกติ
(2) รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ
(3) รำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
(4) รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร
(5) รำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
(6) รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอื่นนอกจำกรำยกำรตำมข้อ (1) ถึง (5)
4. หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน โดยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
กำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ ดังนี ้
(1) กำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์รำคำและข้อตกลงทำงกำรค้ำเช่นเดียวกับ
ที่ บริษัทใช้กับคู่สัญ ญำทั่วไป โดยจะต้องมี ข้อตกลงและเงื่ อนไขที่เป็ นธรรม สมเหตุสมผล และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
(2) ในกรณีท่ีสินค้ำหรือบริกำรมีลกั ษณะที่เป็ นรำคำมำตรฐำนชัดเจน มีผซู้ ือ้ หรือผูข้ ำยในตลำดหลำยรำย
บริษัทควรหำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรำคำและมำตรฐำนในตลำด เพื่อนำมำเปรียบเทียบกับธุรกรรม
ที่เป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
(3) ในกรณีท่ีสินค้ำหรือบริกำรมีลกั ษณะเฉพำะ หรือมีกำรสั่งทำตำมควำมต้องกำรเฉพำะ ทำให้ไม่สำมำรถ
เปรียบเทียบรำคำของสินค้ำหรือบริกำรได้ บริษัทฯ ต้องแสดงให้เห็นได้ว่ำ อัตรำกำไรขัน้ ต้นที่บริษัท
ได้รบั จำกรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ไม่แตกต่ำงจำกธุรกรรมกับคูค่ ำ้ อื่น และมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่น ๆ
ไม่ตำ่ งกัน
(4) บริษัทอำจใช้ประโยชน์จำกรำยงำนของผูป้ ระเมินอิสระที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อของสำนักงำน ก.ล.ต.
ซึ่งบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเปรียบเทียบรำคำสำหรับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่
สำคัญ เพื่อให้ม่นั ใจได้วำ่ รำคำดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท
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(5) กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องจะทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อ
ธุ รกรรมดัง กล่ำวได้รับมติอนุมัติจ ำกที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็ นธุ รกรรมที่ เป็ น
ข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทั่วไปในสถำนกำรณ์
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร
หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
หรือเป็ นไปตำมหลักกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมตั ิไว้แล้ว หรือขนำดของธุรกรรมไม่จำเป็ นต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
(6) หำกบริษัทมีรำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอื่น ๆ ที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์กำรเข้ำทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ บริษัทจะต้องปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวอย่ำงเคร่งครัด
(7) บริษัทต้องเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรำยกำรระหว่ำงกัน ตำมหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยเปิ ดเผย
ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี และรำยงำนประจำปี หรือแบบรำยงำนอื่นใด ตำมแต่กรณี และ
เปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดจนรำยกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนกำรบัญชี และจัดให้มีกำรสอบ
ทำนกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันตำมแผนงำนตรวจสอบโดยส่วนงำนตรวจสอบภำยในจะต้อง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีกำรสุ่มสอบทำน
กำรทำรำยกำรจริง ถูกต้องตรงตำมสัญญำ นโยบำย หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้
5. กำรอนุมตั กิ ำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทได้กำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี ้
(1) กรณีกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนำดเล็ก ขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ ที่มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำ
ปกติตำมที่เคยได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัทไว้แล้ว ฝ่ ำยจัดกำรจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำอนุมตั ิ
(2) กรณีกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนำดเล็กหรือขนำดกลำง แต่ไม่เป็ นไปตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ
ปกติ คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำอนุมตั ิ
(3) กรณีกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนำดใหญ่ แต่ไม่เป็ นไปตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำปกติ ให้ท่ีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจำรณำอนุมตั ิ
ทัง้ นีห้ ลักเกณฑ์กำรพิจำรณำขนำดของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันมีรำยละเอียด ดังนี ้
(ก) รำยกำรขนำดเล็ก คือ รำยกำรที่มีมูลค่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกั บ 1 ล้ำนบำท หรือ น้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
(ข) รำยกำรขนำดกลำง คือ รำยกำรที่มีมลู ค่ำมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำท แต่นอ้ ยกว่ำ 20 ล้ำนบำท หรือ
มำกกว่ำร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่ำร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
(ค) รำยกำรขนำดใหญ่ คือ รำยกำรที่มีมลู ค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 20 ล้ำนบำท หรือ มำกกว่ำร้อยละ 3
ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
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6. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำรำยกำรที่เป็ นปกติกำรค้ำ
(1) ลักษณะของรำยกำรเป็ นกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติ
รำยกำรใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยดำเนินกำรเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร ซึ่งเป็ นไปตำมขัน้ ตอน
ของกำรดำเนินงำนตำมปกติเช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิกับคู่สญ
ั ญำรำยอื่น ๆ และมีควำมสมเหตุสมผล
ของกำรทำรำยกำรเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท โดยมีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำไม่แตกต่ำงจำกกำรทำรำยกำรกับคู่สัญญำทั่วไป หรือ
บุคคลภำยนอก
(2) รำคำและเงื่อนไขกำรทำรำยกำรเป็ นธรรม
รำคำของสินค้ำหรือบริกำรต้องมีมำตรฐำนชัดเจน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ทำกับคูส่ ญ
ั ญำ
รำยอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง) ธุรกรรมดังกล่ำวมีรำคำ เงื่อนไข
หรือข้อตกลงอื่น ๆ ไม่ตำ่ งกัน
7. กำรพิจำรณำรำคำตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำโดยทั่วไป (ตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ)
รำยกำรที่เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป หมำยถึง เงื่อนไขกำรค้ำที่มีรำคำและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม
และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ โดย
(1) เป็ นรำคำและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รบั หรือให้กบั บุคคลทั่วไป
(2) เป็ นรำคำและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้กบั บุคคลทั่วไป
(3) เป็ นรำคำและเงื่อนไขที่บริษัทสำมำรถแสดงได้ว่ำผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับ
บุคคลทั่วไป
8. วิธีกำรนำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
(1) รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ำยใต้อำนำจอนุมตั ิของฝ่ ำยจัดกำร
กรณีท่ีเป็ นกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ำยใต้อำนำจอนุมตั ขิ องฝ่ ำยจัดกำร ฝ่ ำยจัดกำรจะ
เป็ นผูพ้ ิจำรณำตัดสินใจบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ำยบัญชี หรือผูบ้ ริหำรที่เกี่ยวข้องมีหน้ำที่รบั ผิดชอบ
ในกำรพิจำรณำทำรำยกำรต่ำงๆ ตำมขัน้ ตอนกำรขออนุมัติในระเบียบปฏิ บัติ และตำมอำนำจ
ดำเนินกำรของบริษัท ซึ่ง ภำยหลัง จำกที่ ฝ่ำยจัด กำรพิจ ำรณำอนุมัติแ ล้ว ให้ฝ่ำยจัดกำรจัด ท ำ
รำยงำนสรุ ปกำรทำธุรกรรมที่มีขนำดเกินกว่ำร้อยละ 0.3 ของมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ และ
รำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส และให้เปิ ดเผยกำรทำรำยกำรไว้ในแบบแสดง
รำยกำรข้อ มูล ประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี ของบริ ษั ท ด้ว ย นอกจำกนี ้ ต้อ งด ำเนิ น กำรให้
ฝ่ ำยจัดกำร ผูม้ ีส่วนได้เสียในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน ไม่เข้ำร่วมประชุมในวำระที่
พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(2) รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ำยใต้อำนำจอนุมตั ิของคณะกรรมกำรบริษัท
กรณีท่ีเป็ นกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นรำยกำรขนำดเล็ก หรือขนำดกลำงที่ไม่เป็ นไปตำม
เงื่ อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งอยู่ภำยใต้อำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ ำยที่เป็ นต้นเรื่องต้อง
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นำเสนอรำยละเอียด ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทำควำมเห็นเกี่ ยวกับรำยกำรดังกล่ำวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติเข้ำทำ
รำยกำร โดยมีขนั้ ตอนกำรดำเนินกำรดังนี ้
(ก) หน่วยงำนต้นเรื่องสรุ ปรำยละเอียดในกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและจัดเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมดนำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
(ข) กรรมกำรผูจ้ ดั กำรมอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสำร
ประกอบกำรประชุม โดยมีขอ้ สรุปที่เป็ นสำระสำคัญเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ
(ค) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบ ให้เลขำนุกำรบริษัทรวบรวมเพื่อนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันต่อไป ในกำรนี ้
ต้องดำเนินกำรให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้ำร่วม
ประชุมในวำระที่พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(ง) เปิ ดเผยกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี และรำยงำน
ประจำปี ของบริษัท ตลอดจนเปิ ดเผยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ
โดยมีสำรสนเทศขัน้ ต่ำตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
(3) รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ำยใต้อำนำจอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้
กรณีท่ีเป็ นกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภำยใต้อำนำจอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้ ให้ฝ่ำยที่เป็ นต้น
เรื่องนำเสนอรำยละเอียด ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร เพื่อขอควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั กิ ำรเข้ำทำรำยกำรตำมลำดับ โดยมีขนั้ ตอนกำรดำเนินกำรดังนี ้
(ก) หน่วยงำนต้นเรื่องสรุ ปรำยละเอียดในกำรเข้ำทำรำยกำรที่ เกี่ยวโยงกันและจัดเตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมดเพื่อนำเสนอต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
(ข) กรรมกำรผูจ้ ดั กำรมอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสำร
ประกอบกำรประชุม โดยมีขอ้ สรุปที่เป็ นสำระสำคัญเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ
(ค) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบ ให้เลขำนุกำรบริษัทรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันต่อไป
ในกำรนี ้ ต้องดำเนินกำรให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในกำรตกลงเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันไม่
เข้ำร่วมประชุมในวำระที่พิจำรณำเรื่องดังกล่ำว และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
(ง) เมื่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติเห็นชอบ ให้เลขำนุกำรบริษัทจัดเตรียมเอกสำรเพื่อ
จัดประชุมและขออนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะต้องมีขอ้ มูล
ประกอบที่เพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผูถ้ ือหุน้ ตำมที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรเข้ำทำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันฯ และต้องแสดงรำยชื่อและจำนวนหุน้ ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไม่มีสิทธิ ออก
เสียงในวำระที่พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวด้วย ในกำรนี ้ บริษัทฯ มีหน้ำที่เรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำม
วิธีกำร ขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์ตำ่ ง ๆ ที่กำหนดในหลักเกณฑ์กำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันฯ
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2.2.6 นโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 211 (7/2562) วันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2562)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนัน้ จึงให้ความสาคัญต่อการพิจารณารายการที่อาจเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ ข้อห้ามและข้อพิจารณาต่าง ๆ เพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทมีความเข้าใจวิธีการปฏิบตั ิตามนโยบายป้องกันความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อนึ่ งถ้อยค าต่ าง ๆ ที่ ใช้นโยบายนี ้ให้มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริ ษั ทมหาชนจากั ด")
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ ประกาศ
และคาสั่งต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สานั กงาน ก.ล.ต.")
ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") (รวมเรียกว่า "กฎหมายหลักทรัพย์ฯ")
นอกจากการจัดโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ที่ชดั เจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ เพื่อไม่ทำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง และเปิ ดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษัทและบริษัท
ย่อยไว้ในรำยงำนประจำปี แล้ว กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ดาเนิ นการตามข้อกาหนด
และข้อพิจารณาดังต่อไปนี ้
1. เปิ ดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง โดยรำยงำนต่อเลขำนุกำรบริษัท และ
เลขำนุกำรบริษัทจะต้องส่งข้อมูลรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียนีใ้ ห้ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่ได้รบั รำยงำน เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทา
ธุรกรรมกับบริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทนั ทีก่อนที่จะมี
การทารายการ ทัง้ นีบ้ ริษัทได้กาหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สารวจรายการที่มีส่วนได้เสียเป็ นประจา ทุกสิน้ ปี
โดยการสารวจจะดาเนินการทัง้ กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และนาเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปี ละครัง้
2. หลีกเลี่ยงการทารายการเกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทและบริษัทย่อยและไม่กระทาการในลักษณะใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของ
บริษัท หรือบริษั ทย่อย หรื อเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรื อผู้ท่ี เกี่ ยวข้อง และปฏิ บัติ ตาม
จรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด
3. กรรมการบริษัทต้องไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่ องที่
ตนเองมีส่วนได้เสี ยหรือมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม เพื่อ ให้ก ำรตัด สิน ใจของ
คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรเป็ นไปอย่ำงยุตธิ รรม เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่ำงแท้จริง
4. การกระทาดังต่อไปนีซ้ ่งึ เป็ นผลให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ได้รบั ประโยชน์ทาง
การเงินอื่นนอกเหนื อจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็ นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้
สันนิษฐานว่าเป็ นการกระทาที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
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(ก) การทาธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องโดย
มิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใช้ขอ้ มูลของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ล่วงรูม้ าเว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
(ค) การใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ฝ่าฝื นหลักเกณฑ์ หรือหลัก
ปฏิบตั ทิ ่วั ไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
5. กรณี ท่ีเป็ นรายการธุรกรรมปกติท่ีมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่มีเงื่ อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่
วิญญูชนพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล
ในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องตามที่ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ ใน
หลักการไว้แล้วนัน้ ให้จดั ทาสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
และให้ความเห็นทุกไตรมาสที่มีการทารายการดังกล่าว
6. การท ารายการธุ รกรรมอื่ นที่ มี ลักษณะเป็ นรายการเกี่ ยวโยงกันซึ่ งมิ ใช่ เป็ นธุ รกรรมปกติ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความ
เหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ ก่อน และให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทารายการที่เกี่ ยว
โยงกันตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และนโยบายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตั ิตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
8. จัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงว่าบริษัทย่อยมี ระบบเพี ยงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลการท า
รายการที่มีนยั สาคัญตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการบริษัท
และผูบ้ ริหารของบริษัทสามารถได้รบั ข้อมูลของบริษัทย่อย เพื่อติดตามดูแลผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
การทารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร และการทารายการที่มีนยั สาคัญของบริษัท
ย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีต้ อ้ งจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดย
ให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูต้ รวจสอบภายในของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้
มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริหารของบริษัท
รับทราบ เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ บริษัทย่อยมีการปฏิบตั ิตามระบบงานที่จดั ทาไว้อย่างสม่าเสมอ
9. พึงหลีกเลี่ยงการถือหุน้ การเป็ นกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
ลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็ นกิจการที่เป็ นคู่แข่งทางการค้าของบริษัทหรือบริษั ทย่อย
การถือหุน้ และการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นนัน้ จะสามารถกระทาได้หากการถื อหุ้น
หรือการดารงตาแหน่งดังกล่าวไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริษัท และไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริษัทหรือ
บริษัทย่อย อีกทัง้ ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ฯ
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2.2.7 นโยบายการแข่งขันทางการค้า
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 216 (12/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562)
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดย
คานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า ประโยชน์ของลูกค้าและคูค่ า้ รวมถึงความเป็ นธรรมในการแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นภายใต้กรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 216
(12/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมตั ินโยบายการแข่งขันทางการค้าฉบับนีข้ นึ ้ โดยให้พนักงาน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ทาความเข้าใจและถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
นโยบายการแข่งขันทางการค้า
1. เอสซีจี แพคเกจจิง้ ประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรม มีจริยธรรม เคารพกฎกติกา และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
เรื่องการแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะไม่กระทาการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิด
ความไม่เป็ นธรรมทางการค้า ขัดขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขันเสรี หรือมีผลเป็ นการทาลาย ทาให้
เสียหาย กีดกันหรือจากัดการประกอบธุรกิจของผูอ้ ่ืน
2. ในกรณี ท่ี เ อสซี จี แพคเกจจิ ง้ มี ส ถานะเป็ น ผู้มี อ านาจเหนื อ ตลาดตามที่ ก ฎหมายกาหนด เอสซี จี
แพคเกจจิง้ ต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช้อานาจเหนือตลาดไปในทางที่มิชอบ ไม่เป็ นธรรม หรือไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ที่อาจจะส่งผลเป็ นการบิดเบือนกลไกของตลาด
3. เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะไม่ดาเนินการใดๆ อันมีผลเป็ นการยุติการแข่งขันกับคูแ่ ข่งในการประกอบธุรกิจ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทัง้ ต้องไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ทาความตกลงกับคู่แข่ง
คูค่ า้ หรือลูกค้า เพื่อลดหรือจากัดการแข่งขันในตลาด
4. หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศต้องทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตั วิ ่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของประเทศที่เข้าไปทา
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรณีควบรวมกิจการ
5. พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการปฏิบตั ิตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
เป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้
มั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เคารพกฎหมายการแข่งขันทางการค้า มีจริยธรรม
ทางการค้า ตลอดจนให้ความรูแ้ ก่ค่คู า้ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เกี่ยวกับความสาคัญของการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายแข่งขันทางการค้า
6. หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมและการลงทุนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบ
เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้ดาเนินการตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูม่ ือบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
8. การไม่ปฎิบตั ติ ามนโยบายฉบับนีถ้ ือเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้
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แนวปฏิบัตกิ ารแข่งขันทางการค้า
แนวปฏิบตั ินีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อให้ขอ้ มูล คาแนะนา และแนวทางปฏิบตั ิท่ีเหมาะสม เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า
พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะมีความรู ค้ วามเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงเข้า
ข่ายเป็ นความผิด โดยขอบเขตแนวปฏิบตั นิ ี ้ ครอบคลุมถึง
1. การดาเนินธุรกิจ การทาการค้า และการลงทุนต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของ
บริษัท (เรียกรวมกันว่า “เอสซีจี แพคเกจจิง้ ”)
2. กรรมการบริษัทและพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งหมายความรวมถึงพนักงานประจาภายใต้สัญญา
จ้างแรงงาน พนักงานทดลองงาน และ พนักงานที่มีสญ
ั ญาจ้างงานเป็ นพิเศษซึ่ งสังกัดบริษัทในเอสซีจี
แพคเกจจิง้ ในทุกๆ ประเทศที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ ประกอบธุรกิจอยู่
3. การทานิติกรรม สัญญา หรือการดาเนินการใดๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ กับผูอ้ ่ืนไม่ว่าจะเป็ นนิติกรรม
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น การบริการ การซือ้ การขาย การว่าจ้าง
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ (เรียกรวมกันว่า
“ธุรกรรม”) กับผูป้ ระกอบธุรกิจอื่นที่ทาธุรกรรมกับกิจการ เช่น ผูจ้ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบให้แก่กิจการ
ลูกค้า ผูซ้ ือ้ สินค้าจากกิจการไปขายต่อหรือใช้เอง ผูใ้ ห้บริการหรือรับบริการจากกิจการ (เรียกรวมกันว่า
“คู่คา้ ”) และ ผู้ประกอบธุ รกิ จ ที่ ดาเนินกิ จ การอย่างเดียวกันกับกิ จ การ หรือเสนอสินค้าหรือบริการ
ประเภทเดียวกันหรือชนิดอื่นที่สามารถทดแทนสินค้าหรือบริการของกิจการ (เรียกรวมกันว่า “คูแ่ ข่ง”)
ในกรณี ท่ี มี ข้อ สงสัย เกี่ ย วกั บ การปฎิ บัติ ต ามแนวปฏิ บัติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้า ให้ป รึ ก ษา
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือที่ปรึกษากฎหมาย
แนวปฏิบตั นิ ี ้ แบ่งเป็ น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) ผูม้ ีอานาจเหนือตลาดและการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
2) พฤติกรรมทางการค้า
3) พฤติกรรมการตกลงร่วมกันที่มีผลเป็ นการผูกขาด
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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1.

ผู้มีอานาจเหนือตลาดและการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม

1.1

ผู้มีอานาจเหนือตลาด

หลัก การสาคัญ ประการแรกของกฎหมายการแข่ง ขัน ทางการค้า คือ การมุ่ง ควบคุม พฤติกรรม
ของผูป้ ระกอบธุรกิจที่ มีสถานะเป็ นผูม้ ีอานาจเหนือตลาด (Dominant Position) ซึ่ง โดยทั่วไปหมายถึง
ผู ป้ ระกอบธุร กิจ ที่ มีส ่ว นแบ่ง ตลาดและยอดเงิน ขายในสิน ค้า ใดสิน ค้า หนึ่ง จ านวนมาก เนื่ อ งจาก
พฤติก รรมของผูม้ ีอานาจเหนือ ตลาด จะส่ง ผลกระทบต่อ การแข่ง ขัน ในตลาดอย่า งมี นยั สาคัญ ทัง้ ต่อ
ระบบการแข่งขัน คู่แข่ง คู่คา้ และผูบ้ ริโภค ทัง้ นี ้ ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
ลาพังการมีสถานะเป็ นผูม้ ีอานาจเหนือตลาดไม่เป็ นความผิด แต่จะเป็ นความผิดหากผูป้ ระกอบธุรกิจที่
เป็ น ผูม้ ีอานาจเหนือ ตลาดใช้อานาจตลาดที่ต นมีโ ดยมิช อบ (Abuse of Market Power) ซึ่ง สามารถ
แยกได้เ ป็ น การใช้อานาจแสวงหาประโยชน์โ ดยมิ ช อบ (Exploitative Abuse) หรือ ใช้อานาจในการ
จากัดคู่แข่ง (Exclusionary Abuse)
ความหมายของ “ผูม้ ีอานาจเหนือตลาด” ตามพระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
““ผู้ประกอบธุรกิ จซึง่ มีอำนำจเหนื อตลำด” หมายถึง
(1) ผูป้ ระกอบธุรกิจทีม่ สี ่วนแบ่งตลาดในปี ทผี ่ ่านมาตัง้ แต่รอ้ ยละ 50 ขึ้นไปในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึง่ หรือ
บริการใดบริการหนึง่ และมียอดเงินขายในปี ทผี ่ า่ นมาตัง้ แต่ 1,000 ล้านบาทขึน้ ไป หรือ
(2) ผูป้ ระกอบธุรกิจสามรายแรก ในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึง่ หรือบริการใดบริการหนึง่ มีสว่ นแบ่งตลาดในปี
ทีผ่ า่ นมารวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไป และมียอดเงินขายในปี ทผี ่ า่ นมาแต่ละรายตัง้ แต่ 1,000 ล้านบาท
ขึน้ ไป

การพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและยอดขายของผูป้ ระกอบธุรกิจนัน้ จะนับรวมส่วนแบ่งตลาดและ
ยอดเงิ นขายของบริษัทในเครือด้วย เนื่ องจากถื อว่าเป็ นผู้ ประกอบธุ รกิ จ ที่ มี “ความสัม พัน ธ์ กัน ในทาง
นโยบายหรืออานาจสั่งการ” มีสถานะเสมือนเป็ นหน่วยธุรกิจเดียวกันที่ไม่มีการแข่งขันระหว่างกัน ดังนัน้ แม้
บริษัทในเครือของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รายใดรายหนึ่ง จะมีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะถือเป็ นผูม้ ีอานาจ
เหนือตลาด เช่น มี ส่วนแบ่งตลาดในสินค้ากระดาษบรรจุภัณฑ์นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 แต่หากนาส่วนแบ่งตลาด
สินค้ากระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริษัทอื่น ๆ ที่เป็ นบริษัทในเครือมารวมเข้าด้วยกันแล้ว มีสว่ นแบ่งตลาดสินค้า
กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์รวมกันร้อยละ 50 ขึน้ ไป ก็จะถือว่าบริษัทในเครือทัง้ กลุ่มเป็ นผูม้ ีอานาจเหนือตลาดใน
สินค้ากระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์
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ความหมายของ “ความสัมพันธ์กันในทางนโยบายหรืออานาจสั่งการ” ตามพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
“ควำมสัมพันธ์กนั ในทำงนโยบำยหรืออำนำจสังกำร”
่
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบ
ธุรกิจตัง้ แต่สองรายขึน้ ไป ทีม่ แี นวทาง นโยบาย หรือการบริหารจัดการอยูภ่ ายใต้บุคคลทีม่ อี านาจสังการของ
่
ผูป้ ระกอบธุรกิจรายเดียวกัน
“อำนำจสังกำร”
่
หมายถึง อานาจควบคุมอันเนือ่ งมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ ดังต่อไปนี้
(1) การถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงในผูป้ ระกอบธุรกิจรายหนึง่ เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของผูป้ ระกอบธุรกิจนัน้
(2) การมีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นของผูป้ ระกอบธุรกิจรายหนึง่ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
(3) การมีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการในผูป้ ระกอบธุรกิจรายหนึง่ ตัง้ แต่กงึ ่ หนึง่ ของ
กรรมการทัง้ หมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(4) การมีอานาจสังการตาม
่
(1) หรือ (2) ต่อไปเป็ นทอดๆ ทุกทอด โดยเริม่ จากการมีอานาจดังกล่าว
ในผูป้ ระกอบธุรกิจในทอดแรก

ในการพิจารณาว่าผูป้ ระกอบธุรกิจใดเป็ นผูม้ ีอานาจเหนือตลาด จะพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและ
ยอดขายของผูป้ ระกอบธุรกิจรายนัน้ โดยเริ่มจากการพิจารณากาหนดขอบเขตของตลาดที่เกี่ยวเนื่ องกัน
(Relevant market) เป็ นลาดับแรก โดยนาเอาสินค้าหรือบริการที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ เข้ามาพิจารณา
เพื่อคานวนหาส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายของผูป้ ระกอบธุรกิจรายนัน้ โดยสินค้าหรือบริการที่สามารถ
ทดแทนกันได้ โดยหลักการจะถือว่าอยู่ในตลาดสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งความสามารถทดแทน
กันได้นนั้ จะต้องพิจารณาในแง่มมุ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ น คุณลักษณะ ราคา วัตถุประสงค์การใช้งาน
ช่องทางการจัดจาหน่าย กลุม่ ลูกค้า มุมมองผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี บางกรณีผปู้ ระกอบธุรกิจอาจไม่ถือเป็ นผูม้ ีอานาจเหนือตลาดแม้จะมีสว่ นแบ่งตลาดหรือ
ยอดขายถึงเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาหนด เนื่องจากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฯ กาหนดให้นาปั จจัย
สภาพการแข่งของตลาดสินค้าหรือบริการมาพิจารณาประกอบ ไม่วา่ จะเป็ นจานวนผูป้ ระกอบธุรกิจในตลาด
หรือการเข้าสู่ตลาดของผูป้ ระกอบธุรกิจรายใหม่ การขยายตลาดหรือขยายการผลิตของผูป้ ระกอบธุรกิจใน
ตลาดนัน้ เป็ นต้น
1.2

การค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม

นอกจากการควบคุมพฤติกรรมของผูม้ ีอานาจเหนือตลาดแล้ว กฎหมายการแข่งขันทางการค้ายัง
กาหนดห้ามไม่ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทาพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็ นธรรม (Unfair Trade Practices) ไม่ว่า
ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะมีสถานะเป็ นผู้มีอานาจเหนือตลาดหรือไม่ก็ตาม
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อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีอานาจเหนือตลาดจะถูกจับตามองและมีความเสี่ยงที่
จะเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้าได้ง่ายกว่า เนื่องจากกฎหมายต้องการควบคุมพฤติกรรม
ของผูป้ ระกอบธุรกิจรายใหญ่อย่างเคร่งครัดกว่าผูป้ ระกอบธุรกิจรายย่อย
โดยพฤติกรรมการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม (Unfair Trade Practices) อาจอยูใ่ นรูปแบบการกีดกันทาง
การค้า การขัดขวางการประกอบธุรกิจของผูอ้ ่ืนทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม หรือการสร้างข้อจากัดในการดาเนิน
ธุรกิจของกิจการอื่น อันส่งผลให้ผปู้ ระกอบธุรกิจรายอื่นเดือดร้อนและเสียเปรียบหรือไม่สามารถเข้าแข่งขัน
ในตลาด
โดยหลักการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า พฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็ นความผิดไม่ว่าจะเป็ น
ส่วนของผูม้ ีอานาจเหนือตลาด หรือการค้าที่ไม่เป็ นธรรม จะต้องเป็ นพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ
อย่างไม่เ ป็ นธรรม หากเป็ นพฤติกรรมทางการค้า ที่ มี เหตุผลมี ค วามจ าเป็ นสอดคล้องกับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจปกติหรือประเพณี ทางการค้า อาจถือว่าการกระทาดังกล่าวไม่เป็ นความผิดตามกฎหมาย
แข่ง ขัน ทางการค้า เช่น ในธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ (Franchise) ที่ ผู้ใ ห้สิ ท ธิ (Franchisor) ก าหนดให้ผู้รับ สิทธิ
(Franchisee) ต้องซือ้ วัตถุดิบจาก Franchisor หรือจากบุคคลที่ Franchisor กาหนด เพื่อรักษามาตรฐาน
สินค้าหรือการให้บริการหรือการควบคุมคุณภาพ เป็ นต้น

2. พฤติกรรมทางการค้า
พฤติกรรมของผูม้ ีอานาจเหนือตลาด และพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็ นธรรม มีความหลากหลาย และมี
วัตถุประสงค์แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไป สามารถแยกออกเป็ น 2 กลุม่ ได้แก่ 1. พฤติกรรมด้านราคา (Price
Behavior) และ 2. พฤติกรรมอื่น ๆ (Non-Price Behavior) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1

ด้านราคา (Price Behavior)
การกาหนดหรือรักษาระดับราคาซือ้ หรือราคาขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็ นธรรม มีลกั ษณะ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
2.1.1 การกาหนดราคารับซือ้ ต่าอย่างไม่เป็ นธรรม
หมายถึง การกาหนดราคารับซือ้ สินค้า เช่น วัตถุดบิ ในราคาที่ต่าอย่างไม่เป็ นธรรม โดยการ
กาหนดราคารับซือ้ หรือการปรับราคารับซือ้ ลดลงให้ต่ากว่าราคาตลาดที่มีการแข่ง ขันใน
ภาวะการค้าปกติ หรือต่ากว่าราคาที่เคยรับซือ้ ทาให้ผูจ้ าหน่ายสินค้าหรือวัตถุดิบได้รบั
ความเสียหาย และอาจส่งผลให้ค่แู ข่งขันรายอื่นที่ซื อ้ วัตถุดิบนั้นในราคาที่สูง กว่าได้รับ
ความเสียหาย เนื่องจากต้นทุนสูงกว่าไม่สามารถแข่งขันได้ และต้องออกจากตลาดไปใน
ที่สดุ พฤติกรรมนีม้ กั เกิดขึน้ ในกรณีท่ีสินค้าหรือบริการนัน้ มีจานวนผูร้ บั ซือ้ น้อยราย ผูซ้ ือ้ จึง
สามารถใช้อานาจของตนในการกดราคารับซือ้ ให้ต่ากว่าราคาตลาดหรือต่ากว่าราคาที่เคย
รับซือ้ โดยไม่มีเหตุผลได้
2-60

2.1.2 กาหนดราคารับซือ้ สูงอย่างไม่เป็ นธรรม
หมายถึง การกาหนดราคารับซือ้ สินค้าหรือวัตถุดิบอย่างไม่เป็ นธรรม โดยการกาหนดราคา
รับซือ้ หรือการปรับราคารับซือ้ สูงกว่าราคาตลาดที่มีการแข่งขั นในภาวะการปกติ หรือสูง
กว่าราคาที่เคยรับซือ้ หรือสูงกว่าราคารับซือ้ ของคู่แข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันในภาวะ
การค้าปกติ ซึ่งส่งผลให้ค่แู ข่งรายอื่นไม่สามารถซือ้ ได้ หรือทาให้ตน้ ทุนของคู่แข่ง ขันเพิ่ม
สูงขึน้ มาก และไม่สามารถแข่งขันกับตนได้ หรือทาให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ รายใหม่เข้าสู่ตลาด
ได้ยาก
ทัง้ นี ้ ราคาที่รบั ซือ้ อาจจะสูงขึน้ ได้ในกรณีเกิดภาวะสินค้าขาดแคลนเนื่องจากความต้องการ
เพิ่มขึน้ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว
2.1.3 การกาหนดราคาจาหน่ายต่ากว่าทุนอย่างไม่เป็ นธรรม
การกาหนดราคาจ าหน่ายต่ ากว่าต้นทุนรวม (Sale Below Cost) หมายถึง การกาหนด
ราคาจาหน่ายสินค้าหรือปรับลดราคาจ าหน่ายต่ากว่าต้นทุนรวมเฉลี่ ย (Average Total
Cost) ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) และต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) โดย
ผูท้ ่ีขายสินค้าต่ากว่าต้นทุนรวมเฉลี่ยดังกล่าว สามารถรับภาระการขาดทุนได้ในระยะเวลา
หนึ่ง ได้ หรือสามารถน ากาไรของสิ น ค้า อื่ นมาชดเชย ทาให้ผู้ประกอบธุ รกิ จ รายอื่ น ไม่
สามารถแข่งขันได้ หรือทาให้ผปู้ ระกอบธุรกิจรายใหม่ไม่กล้าตัดสินใจเข้าสู่ตลาดเนื่องจาก
ไม่คมุ้ กับการลงทุน
ในกรณีท่ีเป็ นการส่งเสริมการขายสาหรับสินค้าที่ออกสูต่ ลาดใหม่ การขายสินค้าต่ากว่าทุน
อาจไม่เป็ นความผิด อย่างไรก็ตาม การขายสินค้าต่ากว่าทุนดังกล่าว ไม่ควรจะมีระยะเวลา
ที่นานเกินควร ซึ่งขึน้ อยู่กบั ชนิดและประเภทของสินค้าหรือบริการ โดยปกติไม่ควรมีระยะ
เวลานานกว่า 1 เดือน ยกเว้น สินค้าที่มีความจาเป็ นต้องรีบจาหน่ายโดยเร็ว มิฉะนัน้ จะเกิด
ความเสียหายได้ เช่น สินค้าเน่าเสียง่าย สินค้าใกล้หมดอายุ สินค้าล้าสมัย เป็ นต้น
2.1.4 การกาหนดราคาจาหน่ายสูงอย่างไม่เป็ นธรรม
หมายถึง การกาหนดราคาจาหน่ายสูงหรือปรับราคาจาหน่ายสูงขึน้ มากอย่างไม่เป็ นธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตและการจาหน่าย โดยไม่มีสาเหตุจากต้นทุนที่เพิ่ มสูงขึน้
หรือการปรับราคาจาหน่ายเพิ่มสูงขึน้ มากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึน้ สูงขึน้ ซึ่งเป็ นระดับราคาที่สงู
กว่าราคาตลาดที่มีการแข่งขันในภาวะการค้าปกติ เพื่อให้มีอตั รากาไรมากเกินควร หรือ
มากกว่าอัตรากาไรที่เหมาะสมในภาวะการค้าปกติของแต่ละธุรกิจ หรือมากกว่าอัตรากาไร
ที่ เ คยได้รับ ซึ่ง อาจก่อให้เกิ ดความเสียหายแก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิ จรายอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ในกรณีท่ีเกิดภาวะสินค้าขาดแคลน เนื่องจากความต้องการเพิ่มสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว และไม่
สามารถเพิ่มการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึน้ ได้ราคาจาหน่ายเพิ่มสูงขึน้ ได้
เฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดภาวะสินค้าขาดแคลน
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2.1.5 การกาหนดราคาจาหน่ายเพือ่ กาจัดคู่แข่ง (Predatory Pricing)
หมายถึง การกาหนดราคาจ าหน่ายให้ต่ า กว่า ต้น ทุนแปรผันเฉลี่ ย (Average Variable
Cost) คือ ต้นทุนที่ซือ้ วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าหรือต้นทุนที่ซือ้ สินค้ามาเพื่อจาหน่าย ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งผูท้ ่ีทาพฤติกรรมนี ้ สามารถรับภาระการ
ขาดทุนในระยะเวลาหนึ่งได้หรือนากาไรของสินค้าอื่นมาชดเชย ทาให้ผปู้ ระกอบธุรกิจราย
อื่นไม่สามารถแข่งขันได้และต้องออกไปจากตลาด และเมื่อคูแ่ ข่งออกไปจากตลาดแล้ว จึง
ค่อยปรับขึน้ ราคาในภายหลังเพื่อชดเชยผลขาดทุนในช่วงที่ผ่านมา อันทาให้ทงั้ ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจและผูบ้ ริโภคได้รบั ความเสียหาย ทัง้ นีไ้ ม่รวมถึงการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ
ให้เป็ นที่รูจ้ กั ของผูบ้ ริโภค แต่ทงั้ นีค้ วรมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 เดือน และไม่รวมถึงการ
ระบายสินค้าที่เน่าเสียง่าย สินค้าใกล้หมดอายุ สินค้าล้าสมัย ให้หมดไปโดยเร็ว รวมถึง
ผูป้ ระกอบธุรกิจที่ตอ้ งการเลิกกิจการ
2.1.6 การกาหนดราคาทีแ่ ตกต่างกันกับคู่ค้า (Price Discrimination)
การเลือกปฏิบตั ิโดยการกาหนดราคาที่แตกต่างกันกับคูค่ า้ โดยหลักการจะทาให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่คา้ และเป็ นการใช้อานาจในการเลือกปฎิบตั ิอย่างไม่เป็ น
ธรรม อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ เท็จจริงที่แตกต่างกัน เช่น คูค่ า้ อยู่ในอุตสาหกรรมและอยู่ใน
ระดับที่ตา่ งกันในคนละตลาดกัน สินค้าที่ขายมีคณ
ุ ภาพต่างกันหรือมีปริมาณต่างกัน หรือมี
ต้นทุนในการขายให้แก่คคู่ า้ แต่ละรายแตกต่างกันมาก ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถกาหนดราคา
ที่แตกต่างกันได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการทา Price Discrimination
หลักการตามข้อนีย้ งั ใช้บงั คับกับเงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากราคาด้วย เช่น การให้ส่วนลด
ทางการค้า เงื่อนไขทางการค้า กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ วิธีการชาระเงิน วิธีการส่ง
มอบสินค้า ที่แตกต่างกันทัง้ ที่ค่คู า้ มีสถานะหรือคุณสมบัติท่ีเหมือนกัน เช่น บริษัทผูผ้ ลิต
สินค้ารายหนึ่งให้ผลตอบแทนเพื่อผูกมัดผูแ้ ทนจาหน่าย (Fidelity Rebate) โดยการเลือกให้
ส่วนลดแก่ผู้แทนจ าหน่ายแต่ละรายไม่เท่ากันทั้ง ที่ ผู้แทนจ าหน่ายมี สถานะทางการค้า
เหมือนกัน (คูค่ า้ ทัง้ สองต่างเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายรายใหญ่ สั่งสินค้าจานวนมาก ทาการค้ามา
เป็ นระยะเวลานานและพืน้ ที่ส่งสินค้าใกล้เคียงกัน) การปฏิบตั ิเช่นนีอ้ าจถื อได้ว่า เป็ นการ
เลือกปฏิบตั ทิ ่ีแตกต่างกัน
2.1.7 การกาหนดราคาขายต่อ (Resale Price Maintenance)
การบังคับให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอื่นต้องจาหน่ายสินค้าหรือบริการตามราคาที่กาหนด ทาให้ไม่
มีการแข่งขันด้านราคาของตัวแทนจาหน่ายหรือผูค้ า้ ปลีก เป็ นพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมาย
การแข่ ง ขัน ทางการค้า ทั้ง นี ้ การมี ร าคาแนะน า (Suggested Price/ Recommended
Price) เพื่อให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอื่นที่นาสินค้าไปจาหน่ายต่อ เพื่อใช้เฉพาะเป็ นแนวทางหรือ
ข้อแนะนาในการกาหนดราคาขายต่อที่ไม่มีสภาพบังคับ ไม่ถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย
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2.2

พฤติกรรมอื่น ๆ ทีไ่ ม่ไช่ราคา (Non-Price Behavior)
นอกจากพฤติกรรมทางด้านราคา การกระทาพฤติกรรมในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาของ
สินค้าหรือบริการก็อาจเป็ นความผิดได้ หากเป็ นพฤติกรรมที่ไม่เป็ นธรรมต่อผูป้ ระกอบธุรกิจอื่น
สาหรับรู ปแบบของพฤติกรรมทางการค้าที่ ไ ม่เป็ นธรรม ที่ ไ ม่เกี่ ยวข้องกับราคา (Non-price) มี
ดังต่อไปนี ้
2.2.1 การจากัดสิทธิเฉพาะด้านข้อตกลงทางการค้า (Exclusive Dealing)
การจากัดสิทธิเฉพาะด้านข้อตกลงทางการค้า ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ
อื่นต้องยอมรับเงื่อนไขที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอย่างไม่เป็ นธรรม โดยไม่มีผลต่อประสิทธิภาพหรือ
คุณภาพของสินค้าหรือการให้บริการ รวมถึงการให้บริการหลังการขายเพื่อต้องการเป็ น
ผูผ้ กู ขาดในตลาดสินค้าหรือบริการดังกล่าวหรือกีดกันไม่ให้บคุ คลอื่นเข้าทาสัญญากับคู่คา้
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ เช่น การที่ผปู้ ระกอบธุรกิจห้ามผูแ้ ทนจาหน่ายที่รบั ซือ้ สินค้าจากตนไป
ขายต่อ ไม่ไห้ซือ้ สินค้าของผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นมาขาย หรือการที่ผปู้ ระกอบธุรกิจ ห้าม
ไม่ให้ผทู้ ่ีขายวัตถุดิบให้แก่ตน ขายวัตถุดิบให้แก่ค่แู ข่งของตน ซึ่งหากผูแ้ ทนจาหน่าย หรือ
ผูข้ ายวัตถุดิบไม่ยอมปฏิบตั ิตามจะถูกลงโทษ เช่น ไม่จาหน่ายสินค้าให้ หรือจัดส่งสินค้าให้
ล่าช้ากว่าปกติ หรือไม่ยอมรับซือ้ วัตถุดบิ ต่อไป เป็ นต้น
2.2.2 การขายพ่วง (Tying Arrangement)
การกาหนดเงื่อนไขบังคับทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมให้ผปู้ ระกอบธุรกิจอื่นหรือลูกค้าต้องซือ้
สินค้าอีกชนิดพร้อมกันโดยไม่มีทางเลือก ทัง้ ที่สินค้าดังกล่าวสามารถขายแยกจากกันได้
หรือการขายพ่วงกันมิได้เกิดประโยชน์มากนัก ส่งผลให้ผผู้ ลิตสินค้าชนิดอื่นที่มีการขายพ่วง
กับสินค้าหลักไม่สามารถจาหน่ายสินค้าหรือไม่สามารถแข่งขันได้ และนาไปสูก่ ารผูกขาด
อย่างไรก็ดี สินค้าที่มีการบังคับขายพ่วงโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน
สินค้าที่เป็ นสินค้าหลัก หรือสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพ หรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายหรือผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสินค้า เช่น เครื่องถ่ายเอกสารกับผงหมึก หาก
ใช้ผงหมึกที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลทาให้เครื่องถ่ายเอกสารเสียหายได้ อาจไม่ถือเป็ น
ความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี ้ กรณีการส่งเสริมการขายโดยหากผูป้ ระกอบธุรกิจ อื่น
หรือลูกค้าซือ้ สินค้ารวมกัน จะถูกกว่าซือ้ แยกกัน (ผูป้ ระกอบธุรกิจอื่นหรือลูกค้ายังคงมีสิทธิ
เลือกซือ้ ) เช่นนีไ้ ม่ถือว่าเป็ นความผิดตามกฎหมาย
2.2.3 การจากัดสิทธิด้านอาณาเขต (Territories Division)
การจากัดสิทธิดา้ นอาณาเขตหรือพืน้ ที่การจาหน่าย ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจอื่นต้องยอมรับเงื่อนไข และปฏิบตั ติ ามอย่างไม่เป็ นธรรม เพื่อจากัดพืน้ ที่ขาย หรือการ
กาหนดกลุ่มลูกค้าเฉพาะในแต่ละพืน้ ที่เพื่อแบ่งพืน้ ที่จาหน่าย โดยไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
หรื อ คุณ ภาพของสิ น ค้า หรื อ การให้บ ริ ก าร เป็ น ความผิ ด เช่น บริษั ท ก าหนดให้ผู้แ ทน
จาหน่ายของบริษัท จาหน่ายสินค้าเฉพาะภายในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ
ห้ามผูแ้ ทนจาหน่ายเสนอขายสินค้านอกเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นต้น ทัง้ นี ้
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หากผูแ้ ทนจาหน่ายไม่ปฏิบตั ติ ามจะถูกลงโทษ เช่น ไม่จาหน่ายสินค้าให้ ลดปริมาณการส่ง
สินค้าให้ต่ากว่าที่เคยได้รบั ตามปกติ
2.2.4 การปฏิเสธทีจ่ ะจาหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่คู่ค้า (Refusal to Supply)
การปฏิเสธไม่ทาธุรกรรมกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งถือเป็ นเรื่องปกติท่ีเกิดขึน้ ได้ใน
การทาธุรกิจ ซึ่งอาจทาเพราะมีเหตุผลที่สมควร เช่น ความไม่คมุ้ ค่าในการลงทุน ข้อจากัด
ในการขนส่ง หรือ ผูซ้ ือ้ มีประวัตทิ างการค้าที่ไม่น่าเชื่อถือ มีประวัตกิ ารค้างชาระ หรือบริษัท
มีสินค้าไม่เพียงพอต่อการจาหน่ายแต่การปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น การปฏิเสธ
ไม่ทาธุรกรรมกับผูป้ ระกอบธุรกิจที่เป็ นคูค่ า้ หรือลูกค้าของคูแ่ ข่ง อาจถูกพิจารณาว่าเป็ นการ
กระทาเพื่อกีดกันผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นได้
2.2.5 การกาหนดปริมาณการซือ้ และปริมาณการขายสินค้าของคู่ค้า (Quantity Forcing)
หมายถึง การกาหนดให้คคู่ า้ ที่ซือ้ สินค้าหรือรับบริการจากตน ต้องซือ้ สินค้าหรือบริการตาม
ปริมาณที่กาหนดเท่านัน้ หรือกาหนดให้คคู่ า้ ต้องจาหน่ายสินค้าหรือบริการให้กบั ลูกค้าใน
ปริมาณที่กาหนด โดยการกาหนดปริมาณ อาจกาหนดเป็ นจานวนที่ชดั เจน กาหนดปริมาณ
ขัน้ ต่าหรือขัน้ สูง หรือ กาหนดเป็ นขัน้ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การกาหนดปริมาณขัน้ ต่าในการ
สั่งซือ้ อาจไม่เป็ นความผิด หากมีเหตุผลทางธุรกิจที่สามารถอธิบายได้ เช่น ความคุม้ ทุนใน
การดาเนินการ เป็ นต้น
2.2.6 การจากัดการจัดหาสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
หมายถึง การกาหนดให้คคู่ า้ รายใดรายหนึ่งต้องจัดหาสินเชื่อจากผูป้ ระกอบธุรกิจที่กาหนด
หรือกาหนดห้ามไม่ให้คู่คา้ จัดหาสินเชื่ อจากผู้ประกอบธุ รกิ จ รายใดรายหนึ่ง โดยไม่ไ ด้
กาหนดเป็ นลายลักษณ์อักษรและไม่ไ ด้แจ้ง ให้คู่คา้ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาอัน
สมควร หากไม่ปฏิบตั ิตามจะมีบทลงโทษ เช่น ไม่ขายสินค้าให้ หรือไม่ให้ส่วนลดตามที่เคย
ให้ เป็ นต้น เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรที่สามารถอธิบายได้ในทางธุรกิจ เช่น ผูใ้ ห้สินเชื่ออยู่
ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีลม้ ละลาย เป็ นต้น ทัง้ นี ้ การแนะนาผูใ้ ห้สินเชื่อให้คคู่ า้ โดยไม่ได้
มี ส ภาพบัง คับ คู่ค ้า ยัง มี อิ ส ระในการเลื อ กเองว่า จะจัด หาสิน เชื่ อ จากแหล่ง ใด ไม่เ ป็ น
ความผิด
2.2.7 การจากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ
การจากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ ได้แก่ การระงับ ลด หรือจากัดการบริการ การผลิต การ
ซือ้ การจาหน่าย การส่งมอบ หรือ การนาเข้ามาในราชอาณาจักร (เช่น การลดการผลิต
การทาลายสินค้าในสต็อก หรือการกระทาใดๆเพื่อกีดกันการนาเข้าสินค้า)
การจากัดปริมาณสินค้าหรือบริการที่เป็ นความผิดตามกฎหมาย จะต้องเป็ นการกระทาที่มี
เจตนาเพื่อควบคุมปริมาณของสินค้าหรือบริการในตลาดให้ต่ากว่าความต้องการตลาด
โดยมุ่งหวังให้ราคาสินค้าหรือบริการเพิ่มสูงขึน้ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผบู้ ริโภค โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ทัง้ นีก้ ารกระทาดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมด้านราคา
ด้วย เนื่องจากการจากัดปริมาณสินค้าหรือบริการย่อมนาไปสู่การกาหนดราคาจาหน่ายอย่างไม่
เป็ นธรรม
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2.2.8 การแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่น
การแทรกแซงการประกอบธุ รกิจ ของผู้ประกอบธุ รกิจ อื่ น ๆ อย่างไม่เป็ นธรรม โดยไม่มี
เหตุผลในทางการค้าปกติ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจ รายอื่น ในทาง
เศรษฐกิจ (Economic Loss) เช่น การสูญเสียรายได้ สูญเสียมูลค่าตลาด (Market Value)
ของสินค้าหรือบริการ หรือสูญเสียโอกาสในการผลิตสินค้าหรือบริการ
ตัวอย่างพฤติกรรมที่ถือเป็ นการแทรกแซงผูป้ ระกอบธุรกิจอื่น ได้แก่
• การเข้าไปแทรกแซง หรือกลั่นแกล้งผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้
ประสบความยากลาบากในการดาเนินธุรกิจ เช่น กาหนดให้คณ
ุ ภาพสินค้าของบริษัท
ไม่สามารถใช้รว่ มกับสินค้าของคูแ่ ข่งได้โดยไม่มีเหตุผลที่เกี่ยวข้อ งกับประสิทธิภาพใช้
งาน
• กาหนดให้คคู่ า้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบในการดาเนินธุรกิจจากตน
• การเข้าควบคุมการแต่งตัง้ พนักงานของคูค่ า้
• บังคับเรียกค่าตอบแทนจากคูค่ า้ ในรูปแบบต่างๆ หรือขอแบ่งผลประโยชน์เพื่อแลกกับ
สิทธิในการซือ้ สินค้าของบริษัทเช่น ค่าดาเนินการ ค่าแป๊ ะเจีย๊ ะ
• บังคับให้ค่คู า้ ปฏิเสธการจาหน่ายสินค้าหรือไม่ติดต่อธุรกิจกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่ น
โดยไม่มีเหตุผลทางการค้าปกติ
• การแทรกแซงการบริหารงานภายในของคู่แข่ง โดยการใช้สิทธิออกเสียง การแต่งตัง้
ผูบ้ ริหาร หรือวิธีอ่ืนใดในธุรกิจของคูแ่ ข่ง
2.2.9 การกระทาทางการค้าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับทางการค้า
หรือเทคโนโลยีของผู้อื่น
หมายถึ ง การกระท าใด ๆ เพื่ อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับทางการค้า หรื อเทคโนโลยี ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจอื่นหรือข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การผลิต จาหน่าย หรือดาเนินธุรกรรมใด ๆ ของ
ตน โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากผูท้ ่ีเป็ นเจ้าของหรือมีสิทธิในข้อมูลนัน้ ๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ก็
ตาม และมีเจตนาเพื่อใช้ในการทาลาย ขัดขวาง กีดกัน จากัดการประกอบธุรกิจของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจอื่น หรือทาให้เกิดความปั่นป่ วนในการค้าปกติ
2.2.10 การกระทาทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องจากการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปั ญญา
สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า เป็ นสิทธิท่ีกฎหมาย
ให้ความคุม้ ครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุน วิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมในการผลิตสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของสิทธิ ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาใช้สิทธิเพื่อผูกขาดและจากัดการแข่งขันในตลาดเกินความจาเป็ น และมีผลเป็ นการ
ทาลาย ทาให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจากัดการประกอบธุรกิจ ก็อาจมีความผิดได้
โดยต้องพิจารณาเป็ นรายกรณีไป
ตัวอย่างการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เป็ นการจากัดการแข่งขันเกินความจาเป็ น
ได้แก่
• ทาข้อตกลงให้ใช้สิทธิ (license agreement) ที่กาหนดให้ผูร้ บั สิทธิ (licensee) ต้อง
จ่ายค่าสิทธิ (royalty fee) เป็ นระยะเวลานานกว่าระยะเวลาที่ทรัพย์สินทางปั ญญา
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ดัง กล่าวได้รับ ความคุม้ ครองตามกฎหมาย (เช่น กาหนดให้คงจ่า ยค่าสิ ทธิ แ ม้ว่ า
สิทธิบตั รจะหมดอายุไปแล้ว)
• การกาหนดเงื่ อนไขการให้ใช้สิทธิ ท่ีมีลักษณะเป็ นการกี ดกันผูอ้ ่ื น เช่น มีขอ้ ห้ามซื อ้
สิ น ค้า หรื อ ห้ า มใช้ บ ริ ก ารของคู่ แ ข่ ง โดยไม่ มี ค วามจ าเป็ นหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสิทธิภาพหรือการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้
• การกาหนดเงื่อนไขการให้ใช้สิทธิท่ีทาให้ผรู้ บั สิทธิ (licensee) ต้องเสียเปรียบมากกว่า
ปกติ เช่น ข้อตกลงห้ามฟ้องผูใ้ ห้สิทธิ (licensor)
• ข้อตกลงอื่น ๆ ที่เป็ นการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมาย
กาหนด

3.

พฤติกรรมการตกลงร่วมกันทีม่ ีผลเป็ นการผูกขาด

นอกจากพฤติกรรมของผูม้ ีอานาจเหนือตลาด และพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็ นธรรม กฎหมายแข่งขัน
ทางการค้ายังห้ามมิให้ผปู้ ระกอบธุรกิจสมคบคิดกัน ทาความตกลงกันอันมีผลเป็ นการผูกขาด จากัดหรือลด
การแข่งขันในตลาดสิ นค้าใดสิ นค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง (การฮัว้ ) ไม่ว่าจะเป็ นการตกลงร่วมกัน
ทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจด้วยกันเองหรือระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจกับคูค่ า้ และไม่ว่าจะ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่
ผลกระทบจากพฤติก รรมการฮั้ว ทาให้การแข่ง ขันระหว่างผู้ประกอบธุ ร กิ จ หมดไป ราคาหรื อ
ปริมาณของสินค้าหรือบริการไม่ได้เกิดจากต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการและปริมาณความต้องการสินค้า
หรือบริการในตลาด แต่จะเกิดจากความต้องการของผูป้ ระกอบธุรกิจที่รว่ มกันกาหนดราคาและปริมาณของ
สินค้าหรือบริการว่าต้องการให้อยู่ในระดับใด และต้องการจะให้ได้รบั ผลกาไรตอบแทนสาหรับตนเองใน
ระดับใด โดยผูท้ ่ีได้รบั ผลกระทบจากการกระทาดัง กล่าวคือผูบ้ ริโภคที่ไม่สามารถเลือกซือ้ สินค้า หรือบริการ
ได้อย่างเป็ นอิสระ
ผูป้ ระกอบธุรกิจจะต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจนาไปสู่หรืออาจถูกตัง้ ข้อสงสัยว่าได้
มีการฮัว้ กัน เช่น การติดต่อ หารือ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าที่เป็ นความลับกับคูแ่ ข่งหรือในที่ประชุม
สมาคมการค้า เช่น ราคาขาย แผนการตลาด ต้นทุนการผลิต
3.1

การตกลงร่วมกันระหว่างคู่แข่ง
เป็ นการตกลงร่วมกันที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างร้ายแรง โดยเป็ นการตกลงร่วมกันระหว่างคูแ่ ข่ง
ที่ทาธุรกิจในตลาดเดียวกันตัง้ แต่สองรายขึน้ ไป ทาให้เกิดการผูกขาดหรือจากัดการแข่งขันในตลาด
พฤติกรรมการตกลงร่วมกันอาจเกิดโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งสามารถเกิดได้หลายลักษณะ ดังนี ้
3.1.1 การร่วมกันฮั้วประมูลหรือการประกวดราคาสินค้าหรือบริการ (Bid-Rigging)
ได้แก่ พฤติกรรมที่ผปู้ ระกอบธุรกิจทาความตกลงกันกาหนดตัวผูช้ นะการประมูลหรือการ
ประกวดราคา ซึ่งอาจกระทาโดยการตกลงกันไม่เข้าร่วมการประมูลหรือการประกวดราคา
นัน้ หรือผูป้ ระกอบธุรกิจอาจเข้าร่วมในการเสนอราคาในราคาที่สูงกว่า เพื่อช่วยให้ผทู้ ่ีถกู
กาหนดตัวชนะการประมูล
3.1.2 การกาหนดราคาขายหรือราคาซือ้ เป็ นราคาเดียวกัน (Price Fixing)
โดยปกติผปู้ ระกอบธุรกิจควรจะกาหนดราคาขายสินค้าของตนเองอย่างเป็ นอิสระ กฎหมาย
การแข่งขันทางการค้าจึงห้ามไม่ให้ผูป้ ระกอบธุรกิจตกลงกันกาหนดราคาขายสินค้าหรือ
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

บริการหรือกาหนดราคาเป็ นไปตามที่ ตกลงกันไว้ ทั้ง นี ้ การกาหนดราคานั้นไม่จ าเป็ น
จะต้องเป็ นราคาที่เท่ากัน อาจกาหนดเป็ นช่วงราคาก็ได้ และหมายความรวมถึงการทา
ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น การกาหนดมูลค่าหรืออัตราส่วนในการขึน้ หรื อการลดราคาขายหรือ
ราคาซือ้ การกาหนดช่วงราคาขายหรือราคาซือ้ การกาหนดราคาขาย/ซือ้ ต่าสุดหรือสูงสุด
การกาหนดสูตรคานวณราคาขาย/ซื อ้ การกาหนดส่วนลด หรือส่วนลดตามเป้าหมาย
(Rebate, Discounts) การก าหนดระยะเวลาช าระเงิ น (Credit term) และการก าหนด
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของราคาขาย/ซือ้ (Pricing method) ด้วย
การจากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ (Quantity Limitation)
เช่นเดียวกันกับการกาหนดราคาสินค้า โดยปกติผูป้ ระกอบธุรกิจควรจะกาหนดปริม าณ
สิ นค้าที่ ตนจะนาออกขายในตลาดอย่างเป็ น อิสระ กฎหมายการแข่ง ขันทางการค้าจึง
กาหนดให้พ ฤติกรรมที่ ผู้ประกอบธุ รกิ จ ร่วมกันกาหนดปริม าณผลิต ซื อ้ จ าหน่าย หรือ
บริการ หรือจากัดปริมาณ เป็ นความผิด เช่น การกาหนดโควตาหรือสัดส่วนในการผลิต
หรือการจาหน่ายสินค้าในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งให้ต่ากว่าความต้องการของตลาด
การแบ่งพืน้ ที่ (Territory Allocation)
ได้แก่ พฤติกรรมที่ผูป้ ระกอบธุรกิจตกลงกันกาหนดแบ่งพืน้ ที่ในการจาหน่ายสินค้าหรือ
บริการ เพื่อให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ รายอื่นไม่จาหน่ายสินค้าหรือบริการในพืน้ ที่เดียวกันและจะ
ไม่แข่งขันข้ามเขตกัน ผูป้ ระกอบธุรกิจอาจตกลงกันแบ่งพืน้ ที่เพื่อผลัดกันเข้าจาหน่ายสินค้า
หรือบริการก็ได้ การแบ่งพืน้ ที่รวมถึงการแบ่งพืน้ ที่เพื่อซือ้ สินค้าหรือบริการและการแบ่ง
พืน้ ที่เพื่อผลัดกันเข้าซือ้ สินค้าหรือบริการเพื่อสร้างอานาจตลาดในการซือ้ ด้วย และรวมไป
ถึง การที่ ผู้ประกอบธุ รกิ จ ร่วมกันแบ่ง หรือจัดสรรลูกค้าเพื่อจ าหน่าย หรือซื อ้ สินค้าหรือ
บริการด้วย
การกาหนดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็ นการครอบครองหรือควบคุมตลาด บิดเบือนกลไก
ตลาด การร่วมกันควบคุมตลาด
คือ พฤติกรรมใด ๆ ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ที่มีลกั ษณะเป็ นการวางแผนการตลาดร่วมกันเพื่อ
ครอบครองตลาด การกาหนดตัวผูม้ ีสิทธิ ประกอบธุรกิจ และการร่วมกันกาหนดรายการ
สินค้าหรือบริการที่จะจาหน่ายในตลาด
การร่วมกันลดคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ต่าลงกว่าทีเ่ คยผลิต จาหน่าย โดยยังคง
ราคาเท่าเดิมหรือสูงขึน้
คือ การตกลงกันลดคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะมีผลเป็ นการลด
ต้นทุนของสินค้าหรือบริการนัน้ แต่ยงั สามารถจาหน่ายได้ในราคาเดิมหรือขึน้ ราคา
ทัง้ นี ้ หากเป็ นการกระทาระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กันในทางนโยบายหรือ
อานาจสั่งการ การกระทาดังกล่าวได้รบั การยกเว้นไม่ถือเป็ นความผิด
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3.2

การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับคู่ค้าหรือคู่แข่ง
เป็ น การตกลงร่ว มกัน ที่ ไ ม่ ส่ง ผลกระทบร้า ยแรงต่อ ตลาด โดยเป็ น การตกลงร่ว มกัน ระหว่า ง
ผูป้ ระกอบธุรกิจอื่นซึ่งอาจจะเป็ นคู่คา้ หรือคู่แข่งในตลาดใด ๆ ก็ได้ (ไม่จาเป็ นต้องตลาดเดียวกัน)
เช่น การตกลงกันระหว่างผูผ้ ลิตกับผูค้ า้ ปลีกหรือผูจ้ ดั จาหน่าย (Distributor)
รูปแบบพฤติกรรมการตกลงกันระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจกับคูค่ า้ หรือคูแ่ ข่งนีม้ ีลกั ษณะคล้ายกับการตกลง
กันระหว่างคู่แข่งตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเมื่อเป็ นการตกลงสมคบกันผูกขาดหรือจากัดการ
แข่งขันย่อมถื อเป็ นการกระทาความผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า พฤติกรรมการตกลงกันระหว่าง
ผูป้ ระกอบธุรกิจกับคูค่ า้ ที่จะมีลกั ษณะเป็ นการผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้ามีดงั นี ้
3.2.1 การร่วมกันกาหนดราคาซือ้ หรือขาย (Price Fixing) จากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ
(Quantity Limitation) หรือกาหนดแบ่งพืน้ ที่ (Territory Allocation)
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมที่สง่ ผลต่อราคาสินค้าหรือบริการ พฤติกรรมเหล่านีค้ ล้ายกับ
การตกลงระหว่างคูแ่ ข่งตามที่กล่าวมาในข้อ 2.1 แต่จะต่างกันตรงที่กรณีนี ้ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
ต้องไม่ใช่คแู่ ข่งในตลาดเดียวกัน
3.2.2 การร่วมกันลดคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ต่าลงกว่าทีเ่ คยผลิต จาหน่าย โดยยังคง
ราคาเท่าเดิมหรือสูงขึน้
ทัง้ นี ้ การลดคุณภาพสินค้าหรือบริการของผูป้ ระกอบธุรกิจแต่ละรายอาจมีรายละเอียด
แตกต่างกันก็ได้
3.2.3 การร่ วมกั นแต่ งตั้ งให้ บุ คคลเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ จ าหน่ ายสิ นค้ าหรื อบริ การอย่ า ง
เดียวกัน
โดยการแต่งตัง้ จะทาเป็ นแบบลายลักษณ์อกั ษร หรือรูปแบบอื่นก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ อาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ได้รบั การแต่ง ตัง้ ให้เป็ นผูแ้ ทนจาหน่า ย
สินค้า หรือการบริการในตลาดประเภทเดียวกัน
3.2.4 การตกลงร่วมกันกาหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฎิบัติทางการค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย
ปฏิบัตติ ามเพือ่ ลดหรือจากัดการแข่งขัน ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดโดยตรงหรือโดยอ้อม

นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีขอ้ ควรระวังว่าอาจมีการประกาศกาหนดรูปแบบพฤติกรรมที่ถือเป็ นการตกลงกันใน
รูปแบบอื่น ๆ ให้ถือเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นความผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าอีกด้วย ดังนัน้ จึงควรเฝ้า
ติดตามว่ามีการประกาศกฎกระทรวงดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่
อย่างไรก็ตามการตกลงกันระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจกับคูค่ า้ อาจได้รบั ยกเว้นไม่ถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่
ผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า โดยสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะพิจารณาเป็ นรายกรณี
(Case by Case) โดยคานึงถึงปั จจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆ เนื่องจากอาจเป็ นการกระทาที่มี
เหตุผล ความจาเป็ นทางธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางการประกอบธุรกิจปกติ หรือประเพณีทางการค้า
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ตัวอย่างการกระทาการตกลงร่วมกันระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจกับคู่คา้ ที่อาจได้รบั ยกเว้นไม่ถือเป็ น
ความผิดตามกฎหมาย ที่มีลกั ษณะ ดังนี ้
(1) การกระทาระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กนั ในทางนโยบายหรืออานาจสั่งการตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกาหนด
(2) การดาเนินการเพื่อพัฒนาการผลิต การจัดจาหน่ายสินค้า สร้างความก้าวหน้าทางเทคนิคหรือ
เศรษฐกิจ
(3) การประกอบธุรกิจแบบแฟรนไชส์ (Franchise) ตัวแทนจาหน่ายที่ได้รบั อนุญาต (Authorized
Dealer) หรือ license ที่ผปู้ ระกอบธุรกิจจาเป็ นต้องทาความตกลงบางประการ เช่น การรักษา
มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ การควบคุมคุณภาพ ที่อาจมีการกาหนดราคาสินค้าให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน การกาหนดให้ซือ้ วัตถุดบิ จากแหล่งที่กาหนด เป็ นต้น
(4) ลัก ษณะข้อ ตกลงหรื อ รู ป แบบธุ ร กิ จ ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการ
โดยที่การตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ต้องไม่สร้างข้อจากัดที่เกินกว่าความจาเป็ น
และเป็ นข้อจากัดที่สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดอานาจผูกขาด หรือจากัดการแข่งขัน ในตลาดนัน้ อย่างมี
นัยสาคัญ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผูบ้ ริโภคในด้านราคา คุณภาพ ปริมาณ หรือทางเลือกของการใช้สินค้าหรือ
บริการนัน้ ด้วย
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2.2.8 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิด
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 211 (7/2562) วันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2562)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันการ
ทุจ ริตและการกระทาผิ ดที่ อาจเกิดขึน้ จากการปฏิบัติง านและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสี ยซึ่ง อาจส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจและการดาเนินงานทางธุรกิจของบริษัท จึงกาหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและ
การดาเนินการกรณี มี ก ารชี เ้ บาะแสเกี่ ย วกั บ การกระทาผิ ดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัง คับบริษั ท และ
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รปั ชันของบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงมาตรการ
คุ้ม ครองและให้ค วามเป็ น ธรรมแก่ ผู้ท่ี แ จ้ง ข้อ มูล หรื อ ให้เ บาะแสเกี่ ย วกับ การทุจ ริต หรื อ ไม่ป ฏิ บัติต าม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัง คับบริษัท และจรรยาบรรณ โดยที่ ประชุม คณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 211
(7/2562) ได้อนุมตั นิ โยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิดฉบับนีเ้ พื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิท่ี
ชัดเจน และเพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิดเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต การประพฤติมิชอบ
และการปฏิบตั ทิ ่ีขดั ต่อระเบียบของบริษัท มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.2 เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที่ กระทาการแทนบริษัท ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย การกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจรวมทัง้ ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท
1.3 เพื่อให้ผทู้ ่ีตอ้ งการแจ้งถึงการปฏิบตั งิ านของกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทาการแทน
บริษัท ที่ขดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวข้างต้นให้บริษัททราบ โดยผ่านช่องทางการแจ้ง
ต่าง ๆ ที่บริษัทจัดเตรียมให้
1.4 เพื่อให้ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสและบุคคลใดที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยความสุจริตใจ
ได้รบั ความคุม้ ครอง รวมถึงได้รบั การป้องกันจากการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียน
อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
1.5 เพื่ อป้องกันความเสี่ ยงและความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึน้ กับผู้มี ส่วนได้เสี ยจากการกระทาที่ผิด
กฎหมาย จรรยาบรรณธุ รกิ จ หรือพฤติกรรมในการปฏิ บัติหน้า ที่ ของกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท
2. คานิยาม
2.1 การกระทาผิด หมายถึง การกระทาหรือละเว้นการกระทาใด ๆ ของบุคลากรของบริษัท ซึ่งเป็ นการฝ่ าฝื น
กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ ข้อบังคับการทางาน นโยบาย และกฎระเบียบ ต่าง ๆ
ของบริษัท
2.2 บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
2.3 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท
2.4 ผูร้ อ้ งเรียน หมายถึง บุคลากรของบริษัท รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งได้รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส
การกระทาผิดใด ๆ ที่เกิดขึน้ ในบริษัท (Whistle Blower)
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3. ผู้มีสิทธิร้องเรียน
3.1 บุคคลใด หรือบุคลากรของบริษัทที่พบเห็นการกระทาผิด
3.2 พนักงานที่ถกู กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถูกลดขัน้ เงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน
หรือถูกเลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตน
ได้ร ้องเรี ยน ให้ข้อมูล หรื อจะให้ข้อมูล ช่วยเหลื อในขั้นตอนการสื บสวนสอบสวน หรื อรวบรวม
ข้อเท็จจริงให้แก้ผรู้ บั ข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดาเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคา หรือ
การให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
3.3 ในกรณี ท่ี มี หลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เพี ยงพอว่าผู้ร ้องเรี ยนมี พ ฤติการณ์แจ้ง หรื อกล่าวหาผู้ถูก
ร้องเรียนโดยไม่สจุ ริต บริษัทจาเป็ นต้องดาเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผูถ้ กู ร้องเรียน ดังนี ้
3.3.1 ในกรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเป็ นบุคลากรของบริษัท ให้ดาเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบของบริษัท
3.3.2 ในกรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเป็ นบุคคลภายนอก และบริษัทได้รบั ความเสียหาย บริษัทอาจพิจารณา
ดาเนินคดีกบั ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนด้วย
4. ขอบเขตของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
4.1 บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทาการแทนบริษัทอาจถูกร้องเรียนตามระเบียบนี ห้ ากมี
การกระทาผิด
4.2 ทัง้ นี ้ บริษัทไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.2.1 เรื่องที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการหรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ มีมติเด็ดขาดแล้วตามขอบเขตอานาจของตน
4.2.2 เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็ นคดีอยูใ่ นศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคาสั่งเด็ดขาดแล้ว
4.2.3 เรื่องร้องเรียนจากบุคคลที่ ไ ม่ใช่บุคลากรของบริษัทที่ ไ ม่ระบุช่ือและที่ อยู่ท่ี แท้จ ริงของผู้
ร้องเรียน
4.2.4 เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระทาการทุจริตหรื อ
ประพฤติผิดที่ชดั เจนเพียงพอที่จะนาสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้
4.2.5 เรื่องที่หน่วยงานการบุคคลของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือหน่วยงานอื่นที่มีอานาจ ได้รบั ไว้
พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเด็ดขาดอย่างเป็ นธรรมแล้ว และไม่มี พยานหลักฐานใหม่ซ่ึงเป็ น
สาระสาคัญเพิ่มเติม
5. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
5.1 ช่องทางภายในสาหรับบุคลากรของบริษัท สามารถร้องเรียนได้ทงั้ แบบเปิ ดเผยชื่อและไม่เปิ ดเผยชื่อได้
ทางระบบ intranet ซึ่งบุคลากรของบริษัทสามารถเข้าถึงได้ทกุ คน และสามารถเลือกผูร้ บั ข้อร้องเรียนได้
ดังนี ้
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- ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
- ผูอ้ านวยการสานักงานการบุคคล
- ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
หรือร้องเรียนด้วยวาจา หรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยส่งเป็ นจดหมาย หรือ e-mail ถึงบุคคลข้างต้น
5.2 ช่องทางสาหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.scgpackaging.com ในระบบ
รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เป็ นการร้องเรียนแบบเปิ ดเผยชื่อ และสามารถเลือกรับผูร้ บั ข้อร้องเรียน
ได้ ดังนี ้
- สานักงานเลขานุการบริษัท
- สานักงานตรวจสอบ
- คณะกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือทาเป็ นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น
6. การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
6.1 ผูร้ อ้ งเรียนที่เป็ นบุคลากรของบริษัทสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจ
ทาให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่
แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการทุจริตหรือกระทาผิดใด ๆ เกิดขึน้ อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะ
เปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้ผูร้ บั ข้อร้องเรียนสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบได้
หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้
6.2 บริษัทถือว่าข้อมูลที่เกี่ ยวข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 กรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียน
สามารถร้องขอให้บริษัทกาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกาหนดมาตรการ
คุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือ
ความไม่ปลอดภัย
6.4 ผูท้ ่ีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
7. การตรวจสอบข้อร้องเรียน
7.1 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูด้ าเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ไว้วางใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง โดยการพิจารณาและสรุ ปข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น ใช้เวลา
ประมาณ 30-60 วัน (ขึน้ อยู่กับความซับซ้อนในการหาข้อเท็จจริง) ในกรณีท่ีผรู้ ้องเรียนเปิ ดเผยตนเอง
จะแจ้งให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบภายในกาหนดระยะเวลา 7 วันทาการนับแต่วนั ที่สรุปผล
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7.2 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายสามารถเชิญให้บุคคลากรของบริษัทคนหนึ่งคนใดมาให้ขอ้ มูล
หรือขอให้จดั ส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
7.3 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริง บริษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
7.3.1 ในกรณีท่ีขอ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยาบรรณ จะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิท่ีถูกต้องต่อ
ผูม้ ีอานาจดาเนินการในบริษัทเพื่อพิจารณาดาเนินการ และในกรณีท่ีเป็ นเรื่องสาคัญ เช่น
เป็ นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบาย
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น ให้เสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาด้วย
7.3.2 ในกรณีท่ีขอ้ ร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ ดผูห้ นึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมให้กบั ผูเ้ สียหาย
8. บทลงโทษ
8.1 หากผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทาความผิดจริง ผูก้ ระทาผิดจะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้ และหากการกระทาผิดนัน้ เป็ นการกระทาที่ผิดต่อกฎหมาย ผูก้ ระทาผิด
นัน้ อาจจะต้องได้รบั โทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายอื่นด้วย
ทัง้ นี ้ ให้โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริษัท และ/หรือ คาตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษัทถือเป็ นอันสิน้ สุด
8.2 บุคลากรของบริษัทที่ ปฏิ บัติต่อบุคคลอื่ นด้วยวิธี การที่ไ ม่เป็ นธรรม เลื อกปฏิ บัติดว้ ยวิธี การที่ไม่
เหมาะสม หรือก่อให้เกื ดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้ นได้
ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิด ถือเป็ นการกระทาผิดวินยั ที่
ต้องรับโทษ ทัง้ นีอ้ าจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้หากกระทาความผิดตามกฎหมาย
9. การสื่อสาร
9.1 บริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิด
รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้บคุ ลากรของบริษัทรับทราบผ่านหลากหลายช่องทาง
เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ การอบรมหรือสัมมนา การประชาสัมพันธ์ภายใน
บริเวณสถานที่ทางานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัท เป็ นต้น เพื่อให้บุคลากรของ
บริษัทเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายนีอ้ ย่างจริงจัง
9.2 บริษัทจะสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิด รวมถึงช่องทางการ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผูม้ ีส่วนได้เสียผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี เป็ นต้น
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2.2.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 212 (8/2562) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 21 สิงหาคม 2562)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย วิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท และสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทหรือ
กิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน หรือลงทุนในกิจการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม (Synergy)
กับธุรกิจในปัจจุบนั ของบริษัท ซึ่งจะเพิ่มช่องทางในการหารายได้ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และ
นามาซึ่งผลประกอบการที่ดีและมั่นคงในระยะยาว ทัง้ นีบ้ ริษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหาก
เป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพการเติบโตหรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจโดยใช้จุดแข็งที่บริษัทมีความได้เปรียบ เช่น
ในด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของตลาด เป็ นต้น
ในการพิจารณาโครงการลงทุน บริษัทจะวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการ
สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบั ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการ (Sensitivity Analysis) ผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตัดสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ
โดยการตัดสินใจในการลงทุนดังกล่าวนัน้ จะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามที่กาหนดไว้ในคูม่ ืออานาจดาเนินการ หรือจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี)
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2.2.10 นโยบายการกากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุ รกิจหลัก และ
บริษัทร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 224 (8/2563) วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563)
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการจัดให้มีกรอบและกลไกการกากับดูแล
นโยบายและการด าเนิ นงานในบริษัท ย่อยและกิ จ การอื่ นที่ บ ริษัทไปลงทุน อย่างมี นัยส าคัญในระดับ ที่
เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 215 (11/2562) และครัง้ ที่ 224 (8/2563)
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตามลาดับ เห็นสมควรให้ทบทวนนโยบายการ
กากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของ
บริษัทและมีมติอนุมตั ิให้ปรับปรุ งนโยบายดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกรอบและกลไกในการ
กากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ มี
มาตรการในการติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสม เพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี ้
อนึ่งในนโยบายนี ้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบ
ธุ ร กิ จ หลัก ตามที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ 24 ซึ่ง มี ข นาดรวมกัน เป็ น ไปตามก าหนดในข้อ 23(2) ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออก
ใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อ 2(11) และข้อ 2(13) ของประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
1. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1.1 การแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อทาหน้าที่
กากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็ นกลไกสาคัญในการ
กากับดูแลเพื่ อให้บริษั ทมั่นใจว่าบริษัท ย่อ ยมี ก ารปฏิ บัติต ามแนวนโยบาย ตลอดจน
เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ แผนธุรกิ จระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนัน้ บริษัทควรแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถื อหุน้ ของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงสร้างของคณะกรรมการ
และโครงสร้างการจัดการที่มีบคุ คลไปเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมที่ น้อยกว่าสัด ส่วนการถื อ หุ้นของบริษัท ในบริษั ทย่อ ยหรื อ บริษัท ร่วมดัง กล่า วไม่
กระทบต่อ อ านาจของบริษั ท ในการก าหนดนโยบายและการด าเนิ น การในเรื่ อ งที่ มี
นัยสาคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมนัน้ หรือมีการถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้
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1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ และ
โยกย้ายบุคคลที่จะเป็ นตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามคู่มืออานาจดาเนินการ โดย
บุคคลที่จะได้รบั การแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(ก) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องกาหนดไว้
(ข) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุ รกิ จ
เหมาะสมต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ความรับผิดชอบ
(ค) มีภาวะผูน้ า สามารถให้มมุ มองความคิดที่กว้างขวางและจาเป็ นในการขับเคลื่อน
และบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้
(ง) มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลใดนัน้ นอกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ข้างต้นแล้ว ให้คานึงถึงลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่ง
เช่น
(ก) การเป็ นบริษัทที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อกาหนดที่มีความซับซ้อนหรือมีความ
เสี่ยงสูง เช่น การเป็ นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
(ข) สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อยกรณีท่ีมีผรู้ ่วมทุน ซึ่งต้องคานึงถึงข้อกาหนดตาม
สัญญาร่วมทุน
(ค) ข้อกาหนดตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบกิจการ
หรือจัดตัง้ ขึน้
1.3 กรรมการและผูบ้ ริหารที่บริษัทแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี ้
(ก) กากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์
และระเบียบที่เกี่ ยวข้อง มีการบริหารจัดการที่ ดี ปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิ บ าล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของบริษัท และนโยบายอื่นของบริษัท
หรือที่สอดคล้องกับของบริษัท
(ข) ให้แนวทางในการกาหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัท
ย่อ ยให้ส อดคล้อ งกับ ทิ ศ ทางของบริษั ท รวมทั้ง ส่ง เสริม นวัต กรรมและการนา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทย่อย
(ค) รายงานผลการดาเนินงานและเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยให้บริษัทรับทราบ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามที่กาหนดในนโยบายนี ้
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(ง)

ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการ
ผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

1.4 เว้น แต่น โยบายฉบับ นี ้ห รื อ คณะกรรมการของบริ ษั ท จะก าหนดไว้เ ป็ น อย่ า งอื่ น ให้
กรรมการและผูบ้ ริหารที่บริษัทแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อมีดลุ ยพินิจในการพิจารณาออกเสียง
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทั่วไปและการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ท่ี
กรรมการและผูบ้ ริหารรายดัง กล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)
2. เรื่องทีต่ ้องได้รับความเห็นชอบ/ อนุมัติ จากคณะกรรมการของบริษัทหรือทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทก่อนดาเนินการ
กรรมการและผูบ้ ริห ารของบริษัท ย่อ ยหรือ บริษัทร่วมที่ ไ ด้รบั การแต่ง ตัง้ หรือ เสนอชื่ อจาก
บริษัทมี หน้าที่ กากับดูแลให้ม่ ันใจว่าก่อนที่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ จะเข้าทารายการ
หรือ ดาเนิน การใด ๆ ซึ่ง มีน ัย สาคัญ หรือ มี ผลต่อ ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ และข้อบังคับของ
บริษัท ย่อ ยหรือบริษัทร่ว มนัน้ เป็ น เรื่องที่ต อ้ งได้รบั ความเห็นชอบ / อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ของบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อ นที่ บ ริษัท ย่อ ยหรือบริษัท ร่วมจะ
จัดประชุม คณะกรรมการ และ/หรือจัดประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของตนเองเพื่อพิจารณาอนุม ัติก่อน
การทารายการหรือดาเนินการในเรื่องนัน้
การทารายการหรือการดาเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยในกรณีดงั ต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั อนุมตั ิจาก
คณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท (แล้วแต่กรณี)
2.1 กรณีดงั ต่อไปนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษัท
(1) กำรแต่งตัง้ กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในบริษัทย่อยอย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้นของ
บริษัทในบริษัทย่อยดังกล่ำว
เว้นแต่นโยบำยฉบับนี จ้ ะก ำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่ น ให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่ บริษั ท
แต่งตัง้ หรือเสนอชื่อมีดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัทย่อยในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปและดำเนินธุรกิจตำมปกติของ
บริษัทย่อยได้ตำมแต่ท่ีกรรมกำรและผูบ้ ริหำรรำยดังกล่ำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่เรื่องที่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรรำยนัน้ มีส่วนได้เสีย
เป็ นพิเศษในเรื่องดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ กรรมกำรตำมวรรคข้ำงต้นที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ต้องเป็ นบุคคลที่มีรำยชื่ออยู่ในระบบ
ข้อมูลรำยชื่ อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษั ทที่ ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) และมี
คุณสมบัติ บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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ตลอดจนไม่ มี ลักษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัท
(2) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุน้ ซึ่งไม่เป็ นไปตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ กำรลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้ว
ของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ หรือกำรดำเนินกำร
อื่นใดอันจะเป็ นผลให้สัดส่วนกำรใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
ของบริษัทในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยไม่วำ่ ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละสิบ
ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของบริษัทย่อยหรือของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย (แล้วแต่
กรณี) นัน้ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีอยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมำณประจำปี ของบริษัทย่อยซึ่ง
ได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
(3) กำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปั นผลประจำปี และเงินปั นผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของ
บริษัทย่อย
(4) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย (เว้นแต่กำรแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนยั สำคัญตำม
ข้อ 2.2 (1) ซึ่งต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท)
(5) กำรพิจำรณำอนุมตั งิ บประมำณประจำปี ของบริษัทย่อย
(6) กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพำะกรณี ท่ีผูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวไม่ได้อยู่ใน
สัง กั ดส ำนักงำนสอบบัญชี ท่ี เป็ นสมำชิ กประเภทเต็ ม รู ป แบบ (Full Member) ใน
เครือข่ำยเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชี ของบริษั ทที่ ผู้สอบบัญชี ของบริษั ทย่อยจะต้องสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชี ใน
เครือข่ำยเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษัท
รำยกำรตัง้ แต่ขอ้ (7) ถึงข้อ (10) นีเ้ ป็ นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระสำคัญ และหำกเข้ำทำรำยกำร
ดังกล่ำวจะมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ย่อย ดังนัน้ จะต้องได้รบั อนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทก่อน ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นกรณี ท่ี เมื่ อ
คำนวณขนำดรำยกำรที่บริษัทย่อยจะเข้ำทำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัท (โดยนำ
หลักเกณฑ์กำรคำนวณรำยกำรตำมที่กำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรได้มำหรื อจ ำหน่ำยไปซึ่ ง
ทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี ) มำบังคับใช้โดยอนุโลม)
แล้วอยู่ในเกณฑ์ต ้องได้รับกำรพิ จำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษั ท ซึ่งรำยกำร
ดังต่อไปนีค้ ือ
(7) บริษัทย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรำยกำรที่เกี่ยวกับ
กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณี
ดังต่อไปนี ้
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(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผูท้ ่ีก่อ
ควำมเสียหำยแก่บริษัทย่อย
(ข) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทย่อยทัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคล
อื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัท
(ค) กำรซือ้ หรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่ นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทมำ
เป็ นของบริษัทย่อย
(ง) กำรเข้ำทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทย่อยทัง้ หมด
หรือบำงส่วนที่นยั สำคัญ รวมถึงกำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของ
บริษัทย่อย หรือกำรรวมกิจกำรของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ
ของบริษัท
(8) กำรกูย้ ืมเงิน กำรให้กยู้ ืมเงิน กำรให้สินเชื่อ กำรคำ้ ประกัน กำรทำนิติกรรมผูกพันบริษัท
ย่อยให้ตอ้ งรับภำระทำงกำรเงิ นเพิ่มขึน้ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลื อด้ำนกำรเงิ นใน
ลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
เว้นแต่เป็ นกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่ำงบริษัทย่อยภำยใน
กลุม่ ของบริษัท
(9) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย
(10) รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็ นรำยกำรที่จะมีผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
2.2 ก่อนที่ บริษัทย่อยจะเข้ำทำรำยกำรดังต่อไปนี ้ บริษัทย่อยดังกล่ำวต้องได้รับอนุมัติจำกที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะ
กำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของบริษั ทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพี ยงกำรแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ ของบริษัทในกำรเสนอชื่อหรือแต่งตัง้
บุคคลเป็ นกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำรในบริษัทย่อยตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้นของบริษั ทใน
บริษัทย่อย ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อย หรือกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อย
สำหรับรำยกำรตัง้ แต่ขอ้ (2) ถึงข้อ (5) เฉพำะกรณีท่ีเมื่อคำนวณขนำดของรำยกำรที่บริษัทย่อย
จะเข้ำทำรำยกำรเปรียบเที ยบกับขนำดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณรำยกำร
ตำมที่กำหนดไว้ในประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รับกำร
พิจำรณำอนุมตั จิ ำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
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(2) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรำยกำรที่
เกี่ยวกับกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
(3) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุน้ ซึ่งไม่เป็ นไปตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของ ผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ กำรลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้ว
ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ ือหุน้ หรือกำรดำเนินกำร
อื่นใดอันเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัท และ/หรือสัดส่วนกำรใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัททัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยไม่ว่ำใน
ทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมำยที่ใช้บงั คับกับบริษัทย่อย
อันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนำจควบคุมบริษัทย่อยนัน้
(4) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย
(5) รำยกำรอื่นใดที่ไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยซึ่งเป็ นรำยกำรที่มีผลกระทบต่อ
บริษัทย่อยอย่ำงมีนยั สำคัญ
3. การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย
3.1 บริษัทย่อยต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน การทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพ ย์สิน
และ/หรือรายการที่ มี นัยส าคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายใน
กาหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกาหนด อนึ่ง ในการพิจารณาการเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ีมีนัยสาคัญของบริษัทย่อย ให้นา
ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
3.2 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยต้องหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ ในกรณีท่ีมีการทารายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ ต้องแจ้งข้อมูล
ดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมี
หน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกาหนดเวลาที่บริษัท
กาหนดเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมตั ิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้
จะคานึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทเป็ นสาคัญ
ทัง้ นี ้ กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมตั ิในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทงั้ ทางตรง และ/หรือทางอ้อมนัน้ ด้วย
อนึ่งการกระทาดังต่อไปนีซ้ ่งึ เป็ นผลให้กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท
ย่อยได้รบั ประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พงึ ได้ตามปกติ หรือเป็ นเหตุให้บริษัท
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หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยได้รับ ความเสี ย หาย ให้สัน นิ ษ ฐานว่ า เป็ น การกระท าที่ ขัด แย้ง กับ
ผลประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) การทาธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดย
มิได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่
แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้
(ข) การใช้ขอ้ มูลของบริษัทหรือบริษัทย่ อย ที่ล่วงรู ม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนแล้ว
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกัน
กับ ที่ บ ริษั ท กระท าและเป็ น การฝ่ าฝื น หลัก เกณฑ์ห รื อ หลัก ปฏิ บัติ ท่ ัว ไปตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
3.3 บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ตามที่ได้รบั อนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผูป้ ระกอบการรายอื่ น ๆ ต่อ
บริษัท ผ่านรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือนหรือประจาไตรมาสตามที่บริษัทกาหนด
และเข้าชีแ้ จง และ/หรือ นาส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงั กล่าวในกรณี ท่ีบริษัท
ร้องขอ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ีบริษัทย่อยดาเนินการตามอานาจดาเนินการของบริษัทย่อยโดยไม่
มีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทย่อยกาหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากบริษัท
3.4 บริษัทย่อยต้องเข้าชีแ้ จงและ/หรือนาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ ยวด้วยการดาเนินงาน
ให้แก่บริษัท เมื่อได้รบั การร้องขอตามความเหมาะสม
3.5 บริษัทย่อยต้องเข้าชีแ้ จงและ/หรือนาส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ ยวข้องให้แก่บริษัท ใน
กรณีท่ีบริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนยั สาคัญใด ๆ
3.6 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทย่อยดูแลรับผิดชอบให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
บริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุม
เพียงพอที่ทาให้ม่ นั ใจได้ว่าการดาเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็ นไปตามนโยบาย
ของบริษัท ข้อบัง คับ กฎหมายและประกาศเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
จดทะเบีย น รวมถึ ง ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ และหลั ก เกณฑ์ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง รวมทัง้ การจัดให้มี
ระบบงานที่ชดั เจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูล และ
มีช่องทางให้กรรมการของบริษัทสามารถติดตามให้บริษัทย่อยเปิ ดเผยข้อมูลฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนินการ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่ มี
นัยสาคัญอื่นใดต่อบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ต้องจัดให้มีกลไกใน
การตรวจสอบระบบงานดัง กล่ า วในบริ ษั ท โดยให้ที ม งานผู้ต รวจสอบภายในและ
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กรรมการของบริษั ท สามารถเข้า ถึ ง ข้อ มูล ได้โ ดยตรง และให้มี ก ารรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดัง กล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า
บริษัทมีการปฏิบตั ติ ามระบบงานที่จดั ทาไว้อย่างสม่าเสมอ
4. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ทัง้ ที่ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่หรือ ในทางอื่นทางใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ ่ืน ไม่วา่ ทางตรง
และ/หรือทางอ้อม และไม่วา่ จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. การทาธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีม่ ีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทาธุรกรรมกับบริษัทย่อย
ได้ตอ่ เมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการ
ของบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั ท
(แล้วแต่กรณี ) ตามแต่ขนาดรายการที่คานวณได้ (โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่
กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทัง้ นี ้ เว้นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลง
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง แล้ว แต่ ก รณี และเป็ นข้อ ตกลงทางการค้า ที่ ไ ด้รับ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการของบริษัท หรือเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมตั ไิ ว้แล้ว
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2.2.11 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 224 (8/2563) วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการ
องค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่ม่ นั คง
และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระดับที่เหมาะสม โดยภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่บริษัทต้อง
เผชิญอยู่ในปั จจุบนั นัน้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปั จจัยภายนอกหรือปั จจัยภายใน
และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักของบริษัท และบริษัทย่อย
(“เอสซีจี แพคเกจจิง้ ”) คณะกรรมการบริษัท จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขึน้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า
มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
"ความเสี่ ย ง" (Risks) หมายถึ ง โอกาส / เหตุการณ์ท่ี ไม่ แน่ นอนต่างๆ หรื อสิ่ งที่ ท าให้แผนงานหรื อ
การดาเนินการอยู่ ณ ปั จจุบนั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ / เป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้ ในแง่ของผลกระทบที่เป็ นตัวเงินหรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้
"การบริ หารความเสี่ ย ง" (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ ปฏิ บัติโดยคณะกรรมการ
ผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกคนในเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพื่อช่วยในการกาหนดกลยุทธ์และดาเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ ยงได้รับการออกแบบเพื่ อให้สามารถบ่งชี เ้ หตุการณ์ท่ี อาจเกิ ดขึ น้ และมี
ผลกระทบต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ ยอมรับ
เพื่อให้ได้รบั ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ กาหนดไว้
2. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
2.1 เพื่อนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็ นมาตรฐานสากลมาปฏิบตั ิใช้ในแนวทางเดียวกันทั่วทัง้ เอสซีจี
แพคเกจจิง้ และกาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การกาหนดกลยุทธ์
แผนงาน และการดาเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้
2.2 เพื่อกาหนดมาตรการ และแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
พิจารณามาตรการที่ จะลดโอกาส และ/หรื อ ผลกระทบจากความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึน้ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็ นการผลักดันให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรที่กาหนดไว้ ทัง้ ในระดับ
บริษัทและในระดับหน่วยงาน
2.3 เพื่อสามารถระบุความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์ท่ีไม่คาดคิด และสามารถลดความสูญเสีย หรือความเสียหาย
ต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล
2.4 เพื่อให้คณะจัดการบริหารความเสี่ ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั ทราบข้อมูลความเสี่ ยงที่
สาคัญ แนวโน้มของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนกากับดูแลความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2.5 เพื่อให้ทุกส่วนงานมีหน้าที่ระบุ ประเมิน จัดทาแผนปฏิบตั ิงานบริหารความเสี่ยง และบริหารจัดการ
ความเสี่ ยงที่ ส าคัญ ๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมถึงกรณี ท่ี มี เหตุการณ์ กิ จกรรม กระบวนการ และ/หรื อ
โครงการที่สาคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญภายในเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยคานึงถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความสามารถที่จะปฏิบตั ไิ ด้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
2.6 เพื่อให้มีการสื่อสาร และถ่ายทอดความรูก้ ารบริหารความเสี่ยงให้พนักงานอย่างสม่าเสมอ และพัฒนา
พนักงานให้มีความเข้าใจ มีความตระหนักการเป็ นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารความเสี่ยง
ร่วมกันภายใต้งานที่รบั ผิดชอบ
2.7 เพื่ อเป็ นการด าเนิ นการตามหลักการก ากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate Governance) และ
ถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) บริษัทจึงได้แบ่งแยกหน้าที่ดา้ นการบริหารความเสี่ยงออกจาก
งานด้านที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (Business Unit) อนึ่ง เพื่อให้การจัดการด้านความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ บริษัทได้จัดตัง้ คณะจัดการบริหารความเสี่ ยงซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อติดตามประเด็นความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์
3. กรอบการบริหารความเสี่ยง
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร (Enterprise Risk Management Framework)
ที่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี แพคเกจจิง้ ประกอบด้วย
3.1 การกาหนดกลยุทธ์
เอสซีจี แพคเกจจิง้ กาหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทัง้ องค์กร
3.2 โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ แสดงให้เห็นตามแผนภาพดังนี ้
แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สานักงานตรวจสอบ
คณะจัดการบริหารความเสีย่ ง
เอสซีจี แพคเกจจิง้

----------- สายการรายงาน
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่เป็ นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการกาหนดนโยบายและกากับดูแล
การบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และทาหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการบริหารความเสี่ยงดาเนินไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล และสอดคล้ องกับ
แนวทางที่กาหนด
สานักงานตรวจสอบ
ทาหน้าที่ตรวจสอบหน่วยระดับแรก (First Line) / หน่วยงานปฏิบตั ิงาน และหน่วยระดับสอง (Second
Line) / ระดับหัวหน้างาน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานกากับและสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้ความ
เชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เ หมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ ยังให้
คาปรึกษาแก่หน่วยงานผูร้ บั การตรวจและมีการสื่อสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายัง
ผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อนาไปปรับปรุงต่อไป
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี แพคเกจจิง้
ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ ารในแต่ละสายธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายธุรกิจต่างประเทศ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นประธาน
คณะจัดการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี ้
(1) กาหนดโครงสร้างและผูร้ บั ผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
(2) พิจารณาและอนุมตั นิ โยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง
(3) ทบทวนความเสี่ยง (Risk Profile) และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร
3.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เอสซี จี แพคเกจจิ ง้ นากรอบการบริห ารความเสี่ ยงมาใช้ในการด าเนิ นงานหลัก 3 ด้าน ได้แ ก่
การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน และการบริหารความ
เสี่ยงในการดาเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี ้
(1) ระบุความเสี่ยง/ โอกาสในการดาเนินธุรกิจ
(2) ประเมินความเสี่ยง
(3) กาหนดมาตรการจัดการ และกาหนดดัชนีชีว้ ดั ความเสี่ยง (Key Risk Indicators) และดัชนี
ชีว้ ดั ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ซึ่งเป็ นทัง้ Leading และ Lagging
Indicator เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงและเพื่ อควบคุมกิจ กรรมลดความเสี่ ยงให้
เป็ นไปตามเป้าหมาย
(4) รายงานความเสี่ยงต่อคณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี แพคเกจจิง้ ก่อนที่จะรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละครัง้
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ทั้งนี ใ้ นการประเมิ น ความเสี่ ยงจะต้องได้รับการประเมิ น ในแต่ละหัวข้อความเสี่ ยงต่อไปนี อ้ ย่าง
ครบถ้วน
(1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Safety, Health, Environment Risk)
(2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
(3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา (Intangible Risk)
(4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง (Hazard Risk)
(5) ความเสี่ยงด้านต้นทุนผลิต (Input Risk)
(6) ความเสี่ยงจากการดาเนินงาน (Process Risk)
(7) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
(8) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business Risk)
3.4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อความสาเร็จ ของ
การบริหารความเสี่ยง ดังนัน้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้กาหนดดังนี ้
- ให้ผู้บริหารเป็ นผู้ส่ื อสารถึง ความส าคัญของการบริหารความเสี่ ยงและเป็ น ต้นแบบในการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงสร้างวิธีการนาการบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิ บัติ
โดยกาหนดให้มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน มีการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กาหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผูร้ บั ผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง
- สนับสนุนให้มีการกาหนดวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลักๆ ของแต่ละบริษัท
- กาหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ส่งเสริมให้มีการแบ่งปั นประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานและบริษัท เพื่อ
สื่อสารประโยชน์การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
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2.2.12 นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 224 (8/2563) วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563)
การเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดถื อหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก
บรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 216 (12/2562) และครัง้ ที่ 224
(8/2563) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ตามลาดับ มีมติอนุมัตินโยบายการเปิ ดเผย
ข้อมูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการ
เปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน
นิยาม
ข้อมูลสาคัญ หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่หากมีการเปิ ดเผย
โดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อความสามารถในการดาเนินธุรกิจของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน ทัง้ นี ้
ไม่วา่ ข้อมูลเหล่านัน้ จะเป็ นข้อมูลการเงิน การลงทุน หรือความลับทางการค้า เช่น
1. งบการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผูถ้ ือหุน้ หมายเหตุประกอบงบการเงิน) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีท่ีสาคัญ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมบริษัท การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งบริษัทร่วม/ บริษัทย่อยที่สาคัญ และอาจ
มีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือข้อมูลโครงการลงทุน ยกเลิกการลงทุน ขยาย
กาลังการผลิต หรือลดกาลังการผลิตที่สาคัญต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่าย หรืองดจ่ายเงินปั นผล หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้
5. ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่น การเพิ่มทุน การออก
หลักทรัพย์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้
6. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญของเอสซีจี แพคเกจจิง้
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต หรือหยุดการผลิตสินค้าที่สาคัญของเอสซีจี แพคเกจจิง้
8. ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
9. ข้อมูลการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต (Forwardlooking Information) ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยเฉพาะข้อมูลผลกาไรหรือขาดทุน
10. ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการลงทุน
ทัง้ นีข้ อ้ มูลสาคัญพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเปิ ดเผยสารสนเทศที่กาหนดไว้ในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทย่อยที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
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ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หมายถึง ผลกระทบที่ทาให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ใน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ สูงขึน้ ต่าลง คงที่ หรือเป็ นการพยุงราคาหลักทรัพย์
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึงบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี
แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม
นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
1. เอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดมั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลในทุกประเทศที่
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เข้าไปหรือจะเข้าไปดาเนินธุรกิจ
2. การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสูส่ าธารณะ (Material Non-public Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้
ต้องเปิ ดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทาให้เกิดความสาคัญผิดในสาระสาคัญ เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทันเหตุการณ์ ทันเวลา มีการเปิ ดเผย
ให้ท่ วั ถึงและเป็ นธรรม พร้อมทัง้ ดาเนินการให้ม่ นั ใจได้ว่าผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุน จะได้รบั ข้อมูลต่าง ๆ
อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยอาจพิจารณาใช้ช่องทางการ
เปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ใน
แต่ละเรื่องตามความเหมาะสม ทัง้ นีค้ วรระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเปิ ดเผยด้วย
นอกจากนีเ้ อสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องมีการกาหนดผูม้ ีสิทธิเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสูส่ าธารณะ
และขอบเขตหน้าที่ของบุคคลเหล่านัน้ ให้ชดั เจน เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสาคัญของเอสซีจี แพคเกจจิง้
ออกมาจากแหล่งเดียว มีขอ้ มูลที่ตรงกัน หรือเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ทาให้เกิดความสับสน และ
ไม่อนุญาตให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าในเวลาใด ๆ เว้นแต่
ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสซีจี แพคเกจจิง้
3. การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เปิ ดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้
ต้องเปิ ดเผยอย่างชัดเจน ครบถ้วน โดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนีก้ ารให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ข้อมูลสาคัญที่ได้เปิ ดเผยไปแล้วต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูล
ที่ได้เปิ ดเผยไป
4. การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Forward-looking Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องเปิ ดเผยด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสาคัญ และให้อธิ บายถึงเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ใช้
ประกอบในการคาดการณ์นนั้ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและพิจารณาถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ดงั กล่าว
5. การเปิ ดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลสาคัญ (Non-material Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องเปิ ดเผย
บนพืน้ ฐานของความเป็ นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผอู้ ่ืนสาคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือเปิ ดเผยในลักษณะที่อาจทาให้บคุ คลอื่นเข้าใจว่ามีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์
6. การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็ นเรื่องที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง เอสซีจี
แพคเกจจิง้ ต้องไม่เผยแพร่ขอ้ มูลสาคัญดังกล่าวก่อนวันที่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญนัน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และสาธารณชน
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7. การเปิ ดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องจัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ทาให้ม่ นั ใจได้ว่า
การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญมีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน
8. ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูม่ ือบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
9. การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนีถ้ ือเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้
แนวปฏิบัติ
1. การจัดให้มีระบบการจัดการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
1.1 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งจัดให้มี ระบบการจัดการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่จาเป็ นต่อ การ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญมี
ความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน
1.2 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งทบทวนระบบการจัดการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
2. การจัดการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต้องจัดทาทะเบียนรายชื่อข้อมูลสาคัญที่ตอ้ ง
เปิ ดเผย เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสาคัญที่หน่วยงานจะต้องจัดการเปิ ดเผยให้มีความโปร่งใส ชัดเจน
ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน
2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญควรจัดทามาตรฐานการทางานของหน่วยงานในเรื่องการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน โดยคานึงถึงกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ ่ีดี ดังนี ้
2.2.1 การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ไม่ทาให้เข้าใจผิด ข้อมูลที่เปิ ดเผยต้องเป็ นปั จจุบนั ทัน
เหตุการณ์ ทันเวลา มีการเปิ ดเผยให้ท่ วั ถึงและเป็ นธรรม ไม่เป็ นการเปิ ดเผยหรือให้ขอ้ มูลแต่
เฉพาะกลุ่มหรือบุคคล ต้องไม่ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญก่อนวันที่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
2.2.2 การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญแก่นกั วิเคราะห์ ผูถ้ ือหุน้ หรือบุคคลอื่นเฉพาะราย จะต้องมั่นใจได้
ว่าข้อมูลสาคัญที่เปิ ดเผยนัน้ เป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อประชาชนอย่างทั่วถึงแล้ว
2.2.3 ข้อมูลสาคัญที่จะเปิ ดเผยต้องมีเนือ้ หาและช่วงเวลาการเปิ ดเผยเป็ นไปตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน
และแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยต้องมีลกั ษณะที่จาเป็ นดังนี ้
2.2.3 (1) ข้อมูลถูกต้องตามความเป็ นจริง ชัดเจน
2.2.3 (2) มีขอ้ มูลเชิงตัวเลขเพียงพอเพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถเปรียบเทียบกับกิจกรรมของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้
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2.2.3 (3) ข้อมูลที่ไม่ลาเอียง ตรงไปตรงมา เช่น ไม่ปิดบังหรือตัดทอนข้อเท็จจริงบางอย่าง
ซึ่งอาจทาให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถกู ต้อง
2.2.3 (4) ไม่ใช้ภาษาทางเทคนิคมากเกินไป ใช้ภาษาที่ทาให้บคุ คลทั่วไปเข้าใจได้ง่ายให้มากที่สดุ
2.2.3 (5) ไม่ใช้ถอ้ ยคาที่ไม่เหมาะสม หรือเปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะที่เกินความจาเป็ นที่
อาจทาให้นกั ลงทุนเข้าใจผิด และเป็ นเหตุให้มีผลต่อราคาหรือปริมาณการซือ้
ขายหลักทรัพย์โดยไม่มีเหตุผลสมควร
2.3 กรณีท่ีอยู่ระหว่างการรอแจ้งข้อมูลสาคัญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่ เกี่ ยวข้อง
พนักงานเอสซี จี แพคเกจจิ ง้ ที่ เกี่ ยวข้องจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลส าคัญดังกล่าวออกไปภายนอก
เนื่องจากอาจทาให้นกั ลงทุนเกิดความสับสนและได้รบั ข้อมูลไม่เท่าเทียมกัน จึงจาเป็ นต้องมีการ
จัดลาดับและซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่เกี่ยวข้องในการเปิ ดเผยข้อมูล
ในช่องทางต่าง ๆ โดยให้เริ่มต้นเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ ยวข้อง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงจะ
สามารถเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญดังกล่าวต่อสื่อมวลชน นักลงทุน และช่องทางอื่น ๆ ได้
2.4 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที เมื่อข้อมูลสาคัญของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือเหตุการณ์ หรือสภาพการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ อาจมีผลต่อราคาซือ้ หรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างมีนยั สาคัญ หรือเป็ น ข้อมูลที่ มี
ความสาคัญต่อผูล้ งทุนที่สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หรือผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
ตัดสินใจลงทุน หรือเป็ นข้อมูลที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
2.5 ในกรณีท่ีมีขอ้ มูลสาคัญหรือเหตุการณ์ หรือโครงการที่สาคัญที่เข้าเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องอาจพิจารณาที่จะยังไม่เปิ ดเผยข้อมูลโดยทันที โดยต้องมั่นใจได้วา่ สามารถเก็บข้อมูลนัน้
ไว้เป็ นความลับได้อย่างแท้จริง
2.5.1 การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญในทันทีจะทาให้เอสซีจี แพคเกจจิง้ เสียประโยชน์อย่างมีนยั สาคัญ
หรือกระทบเป็ นผลเสียต่อความสามารถของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในการที่จะดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่น การเปิ ดเผยแผนการซือ้ อสังหาริมทรัพย์
อาจทาให้ราคาอสังหาริมทรัพย์สงู ขึน้ ควรชะลอไว้ก่อนเพื่อเปิ ดเผยในเวลาที่เหมาะสม
2.5.2 เมื่อข้อเท็จจริงอยู่ในภาวะที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การเปิ ดเผยต่อสาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่องกันในเรื่องเดียวกันจากข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป อาจทาให้สาธารณชนสับสนหรือ
หลงผิดได้ เช่น อยู่ระหว่างการเจรจาเข้าซือ้ กิจการที่ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปที่แน่นอน สถานการณ์ยงั มี
ความเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขัน้ ตอนของการเจรจา จึงควรรอให้มีขอ้ สรุ ปที่แน่นอนก่อน ไม่
จาเป็ นต้องประกาศเปิ ดเผยในแต่ละขัน้ ตอนของการเจรจา
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2.6 ในกรณีท่ีเป็ นการเปิ ดเผยถึงการคาดการณ์หรือการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง ผลประกอบการในอนาคตของเอสซี จี แพคเกจจิ ง้ (Forward-looking
Information) ข้อมูลที่ใช้ในการคาดการณ์หรือวิเคราะห์นนั้ ต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลและพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลก่อนนามาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ดงั กล่าว และ
ไม่เป็ นการคาดการณ์เกินจริง หรือผิดไปจากข้อเท็จจริง และให้เปิ ดเผยด้วยความระมัดระวัง ไม่ทาให้
เกิ ดความเข้าใจผิ ดในสาระส าคัญ และให้อธิ บายถึงเงื่ อนไขหรือสมมติฐานที่ ใช้ประกอบในการ
คาดการณ์นนั้ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและพิจารณาถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อน
2.7 บริษั ท ที่ อ อกหลัก ทรัพ ย์ใ นเอสซี จี แพคเกจจิ ง้ ไม่จ าเป็ น ต้อ งเปิ ด เผยประมาณการหรื อ การ
คาดการณ์เกี่ยวกับกาไรหรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้เป็ นการภายในของเอสซีจี แพคเกจจิง้ แต่หากมีการ
เปิ ดเผยต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง โดยมีขอ้ สมมติฐานที่สมเหตุสมผล และแจ้งตามความจริง
ด้วยเงื่ อนไขที่ เหมาะสม ทั้ง นี ห้ ากปรากฏในภายหลัง ว่า ประมาณการหรื อ การคาดการณ์นั้น
ผิดพลาด บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องแก้ไขและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศที่เกี่ยวข้อง ทราบทันที
2.8 กรณีท่ีมีขา่ วลือหรือข่าวสารการคาดการณ์ยอดขาย กาไร หรือข้อมูลอื่นในอนาคต ตามปกติบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่จาเป็ นต้องดาเนินการใด ๆ เว้นแต่กรณีท่ีข่าวลือหรือข่าวสาร
ดังกล่าวนัน้ มีความผิดพลาดจนอาจทาให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจในการ
ลงทุนอย่างเห็นได้ชดั บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ จึงควรพิจารณาความเหมาะสม
ในการชีแ้ จงให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง
ทราบข้อเท็จจริง
2.9 ในกรณีท่ีหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีการซือ้ ขายที่ผิดไปจากสภาพ
ตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามภาวะความผิดปกติ และพยายามหาเหตุผลของสภาพการ
ผิดปกติดงั กล่าวว่ามีท่ีมาจากข้อมูลใดของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือไม่ หากเป็ นข้อมูลที่เปิ ดเผย
แล้ว บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ หากเป็ นกรณีท่ีสงสัยว่า
อาจมีขอ้ มูลภายในรั่วไหล บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ควรหารือผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณาการดาเนินการแก้ไข
3. การกาหนดบุคคลและบทบาทหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
3.1 บุคคลผูม้ ีสิทธิในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ (Spokesperson)
บุคคลผูม้ ีสิทธิในการตอบข้อซักถามหรือให้ขอ้ มูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะของเอสซีจี
แพคเกจจิง้ ได้แก่
(1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสซีจี แพคเกจจิง้
(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
(3) ผูจ้ ดั การนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผูจ้ ดั การ Brand Management Office ของเอสซีจี แพคเกจจิง้
(4) บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากบุคคลตาม (1) หรือ (2) (เฉพาะเรื่องที่ได้รบั มอบหมาย)
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3.2 หน่วยงานควบคุมการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมและพิจารณาเนือ้ หาการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของเอสซีจี แพคเกจจิง้
ต่อบุคคลภายนอก ได้แก่
(1) หน่วยงาน Brand Management Office มี หน้าที่ เผยแพร่ประชาสัม พันธ์ข้อมูลส าคัญ กับ
สื่อมวลชน
(2) สานักงานเลขานุการบริษัทและหน่วยงานบัญชี มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
(3) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่ให้ขอ้ มูลสาคัญต่อนักวิเคราะห์หรือบริษัทหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ
(4) หน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน (เฉพาะเรื่องที่ได้รบั มอบหมาย)
3.3 พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้
สานักงานเลขานุการบริษัทต้องจัดให้มีการสื่อสารและชีแ้ จงแก่พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทุกคน
ให้ตระหนักถึงผลกระทบของการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้
โดยพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลจะเปิ ดเผยได้เฉพาะข้อมูลหลังจากและเท่าที่ได้เผยแพร่
ต่อสาธารณชนแล้วเท่านัน้
สาหรับพนักงานที่ไม่มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญจะต้องมีความระมัดระวังในการเปิ ดเผย
ข้อมูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสน จึงไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
ที่ได้ลว่ งรูม้ า จนกว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลสาคัญต่อสาธารณชนแล้วเท่านัน้
4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้
4.1 สานักงานเลขานุการบริษัทต้องจัดอบรมให้แก่ผบู้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่มี
โอกาสให้ขอ้ มูลสาคัญต่อบุคคล ภายนอก ได้รบั ทราบขอบเขตหน้าที่ของตนในการเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญ รวมทัง้ แนวปฏิบตั ทิ ่ีดีในการสื่อสารข้อมูลสาคัญต่อบุคคลภายนอก
4.2 สานักงานเลขานุการบริษัทต้องสร้างความตระหนักรู แ้ ละปลูกฝั งวัฒนธรรมให้พนักงานเอสซีจี
แพคเกจจิง้ ในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส ตรงกับความจริง และ
คานึงถึงชื่อเสียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็ นหลัก
4.3 เนื่องจากการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน รวมทัง้ การแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ มีความสาคัญต่อบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ หากมีขอ้ สงสัยหรือไม่แน่ใจจึงควรปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญภายในเอสซีจี
แพคเกจจิง้ ที่เกี่ ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย สานักงานเลขานุการบริษัท หน่วยงาน Brand
Management Office และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นต้น
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5. การเฝ้ าติดตามและรายงาน
5.1 กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ และสานักงานตรวจสอบมีการเฝ้า
ติดตามและรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
นโยบาย และแนวปฏิบตั ทิ ่ีเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
5.2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญรายงานผูบ้ งั คับบัญชาและผู้ บริหารระดับสูง
ทันทีเมื่อได้รบั การร้องขอจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ ให้
ชีแ้ จงข้อมูลหรือเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึน้ เพื่อให้ผบู้ ริหารตัดสินใจในการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
5.3 ผูบ้ ริหารต้องสนับสนุนให้พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ สามารถรายงานพฤติกรรมหรือการกระทาใด ๆ
ที่จะเป็ นการบอกกล่าว เผยแพร่ ให้คารับรองข้อมูลเท็จ หรือเปิ ดเผยผลการวิเคราะห์หรือคาดการณ์
การดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยใช้ขอ้ มูลเท็จ ไม่ครบถ้วน หรือบิดเบือนต่อบุคคลภายนอก
ซึ่งอาจทาให้มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หรือมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดย
พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ สามารถรายงานพฤติกรรมหรือการกระทาการดังกล่าวให้ผบู้ งั คับบัญชา
ที่ไว้วางใจ หรือผูร้ บั ผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ กาหนด หรือผ่านช่องทางการ
ร้องเรียน Whistleblowing System ได้
ทัง้ นีผ้ รู้ ายงานหรือให้ขอ้ มูลจะได้รบั ความคุม้ ครองตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
การกระทาผิด
ขอบเขตแนวปฏิบัติ
1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่มีธุรกรรม (Transaction) เกี่ยวกับข้อมูลสาคัญและมีผล
ให้ตอ้ งมีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนด
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล
3. การให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่วา่ จะเป็ นการให้ขอ้ มูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยวาจา หรือ
ผ่านทางทางโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ การแถลงข้อมูลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผูส้ ่ือข่าว หรือนักลงทุน (Press Conference)
การประชุมทางวีดิทศั น์ (Teleconference) การประชุมทางไกลด้วยวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการให้ขอ้ มูล
ต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นจัดไว้สาหรับให้บคุ คลทั่วไปสามารถรับรูข้ อ้ มูลได้
4. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลในทุกประเทศที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ เข้าไป หรือ
จะเข้าไปดาเนินธุรกิจ
บทบาทและความรับผิดชอบ
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทุกคนต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของตนเองในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างเคร่งครัด
2. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งจัดให้มีระบบการจัดการในการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ เพื่อให้ม่ นั ใจได้วา่
การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญจะมีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจใน
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การลงทุน และหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานต้องจัดให้มีการสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุนการ
เพิ่มพูนความรู ้ ความเข้า ใจ และความสามารถให้แก่พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตั ิท่ีเกี่ ยวข้องได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอ กาหนดให้มีการเฝ้าติดตาม
เพื่อให้ม่นั ใจว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน
3. พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตนในการปฏิบตั ิตามนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลฉบับนี ้ โดยพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้
ต้องพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจและความสามารถในหน้าที่ท่ีตนปฏิบตั ิอย่างผูท้ ่ีรูจ้ ริง ตัง้ ใจและเอาใจใส่
ต่อหน้าที่และงานที่ได้รบั มอบหมาย
การดาเนินการกรณีทม่ี ีข้อสงสัย
ในการปฏิบตั ิตามนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลฉบับนีใ้ ห้นาจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูม่ ือบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มาพิจารณาประกอบ และหากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงาน Brand Management Office ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ
สานักงานเลขานุการบริษัท เป็ นต้น
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2.2.13 นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 224 (8/2563) วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563)
นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน
ในการดาเนินงานของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้องจะต้องพิจารณาและรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่
สามารถเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได้ ดังนัน้ การใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทจึงเป็ น
เรื่องสาคัญที่ตอ้ งมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ขอ้ มูลรั่วไหล อาจถูกนาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่
ถูกต้อง และเป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจากจะเป็ นความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียง
ของบริษัทด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในของบริษัท ขึน้
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั แิ ละสื่อสารอย่างถูกต้องโดยมีรายละเอียดดังนี ้
อนึ่งในนโยบายนี ้ "ข้อมูลภายใน" หมายถึง ข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะซึ่งสาระสาคัญมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
1. บริษัทยึดมั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน ในทุก
ประเทศที่บริษัทเข้าไปหรือจะเข้าไปดาเนินธุรกิจ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั ิหน้าที่ซ่งึ รูห้ รือครอบครองข้อมูล
ภายในของบริษัทต้อง
2.1 เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูล
ภายในของบริษัทรั่วไหลออกไปภายนอก
2.2 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริษัทแก่บคุ คลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันการที่
ข้อมูลภายในอาจถูกนาไปใช้ไม่วา่ จะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่ืน
เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน หรืออาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั ิหน้าที่ซ่งึ รูห้ รือครอบครองข้อมูล
ภายในของบริษัทต้องไม่ซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งเป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่น
ที่ซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยไม่ทราบข้อมูลภายใน
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในรวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายนี ้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ขอ้ มูล
ภายในโดยมิชอบ
5. บริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในที่ทาให้ม่ นั ใจได้ว่าข้อมูลภายใน
จะไม่ร่วั ไหล และไม่ถกู นาไปใช้ประโยชน์ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
6. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎบัตร จรรยาบรรณ และคู่มือ
บรรษัทภิบาลของบริษัท และแนวทางการใช้ขอ้ มูลภายในของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
7. กรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้ ถือเป็ นการกระทาผิดวินยั ที่ตอ้ ง
รับโทษ ทัง้ นี ้ อาจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้หากกระทาความผิดตามกฎหมาย
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มาตรการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์
กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ าย
หรือเทียบเท่าของบริษัท พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทัง้ คู่สมรส หรือผูท้ ่ีอยู่กิน
ฉั น สามี ภรรยา และบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิ ติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ ได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการ
เปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิ ดเผยงบการเงิน
ดังกล่าว
นอกจากนีใ้ นกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทัง้ คูส่ มรส
หรือผูท้ ่ีอยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทราบข้อมูลภายในของ
บริษัทหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว
จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมดแล้ว
การรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
1. บริษัทจะให้ความรูแ้ ก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงาน
บัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือเทียบเท่าของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดทา เปิ ดเผย
และนาส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของตน คูส่ มรส
หรือผูท้ ่ีอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
2. คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายหรือเทียบเท่าของบริษัท มีหน้าที่จดั ทา เปิ ดเผย และนาส่งรายงานการถื อและ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของตน คูส่ มรสหรือผูท้ ่ีอยู่กินด้วยกันฉัน
สามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่เกี่ยวข้องมายังเลขานุการบริษัทก่อนนาส่งสานักงาน ก.ล.ต. ทุกครัง้ โดยให้จดั ทาตามแบบและนาส่ง
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี ้
2.1 ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ในกรณีผมู้ ีหน้าที่รายงานเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน
ดังนี ้
(ก) บริษัทแจ้งรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารเพื่อนาเข้าสู่ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดในประกาศสานักงาน ก.ล.ต.
ว่าด้วยแบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท
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(ข) ผูม้ ีหน้าที่รายงานซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ก่อนวันที่มี
ชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทตาม (ก)
2.2 ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ในกรณีอ่ืนนอกจาก 2.1
การเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ข้อมูลภายในถื อเป็ นข้อมูลสาคัญ การใช้ขอ้ มูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายเท่านัน้ การเปิ ดเผยข้อมูลภายในต่อสาธารณะรวมถึงการสื่อสารข้อมูลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องได้รบั ความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายการเงิน หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายเท่านัน้
นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดย
ต้องกาหนดนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Policy) ที่ได้รบั อนุมัติจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูอ้ านวยการฝ่ าย IT หรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศดังต่อไปนี ้
1. พึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จากัดการเข้าถึงข้อมูลภายในโดยให้เข้าถึงได้เฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายการเงิน เลขานุการบริษัท และผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผย
ต่อพนักงานของบริษัทตามความจาเป็ น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าเป็ นสารสนเทศที่เป็ นความลับ
และมีขอ้ จากัดในการนาไปใช้
3. ห้ามมีการเปลี่ยนแปลง ทาซา้ ลบทิง้ หรือทาลายข้อมูลของบริษัท รวมถึงห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่อยู่ใน
ระบบข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากบริษัท
4. จัดระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงและการใช้แฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ
5. ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ถกู ต้องตามสิทธิท่ีได้รบั อนุญาต เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผอู้ ่ืน
ใช้รหัสผ่านสาหรับเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ห้ามใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเนือ้ หาขัดต่อศีลธรรมอันดี เกี่ยวกับ
การพนัน กระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือละเมิดสิทธิของผูอ้ ่ืน
7. การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องดาเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามความเป็ นจริง คานึงถึง
ความเป็ นธรรมต่อผูม้ ี ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยปฏิบตั ิตาม
แนวทางการสื่อสารแบรนด์ และนโยบายการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของบริษัทตามที่ได้รบั อนุมัติจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเคร่งครัด
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2.2.14 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 217 (1/2563) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 28 มกราคม 2563)
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในด้านการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนนัน้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสนับสนุนและปฏิบตั ิตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC)
และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการทางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The
International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 217 (1/2563) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีมติอนุมตั ิให้กาหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชนขึน้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี
แพคเกจจิง้ รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องตามห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business value chain)
นิยามศัพท์ท่ใี ช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิขนั้ พืน้ ฐานที่มนุษย์ทกุ คนได้รบั การรับรองหรือ
คุม้ ครองให้ไม่ถกู เลือกปฏิบตั เิ พียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา
อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสญ
ั ญา
ที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีจะต้องปฏิบตั ติ าม
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทุกระดับ ต้องตระหนักถึงความสาคัญและ
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
และตามสนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีท่ีตอ้ งปฏิบตั ิ โดยรวมถึง
•

การปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ

•

การหลีกเลี่ยงการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

•

การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

•

การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทาความเข้าใจ กาหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุน
อื่นใด แก่ผเู้ กี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business value chain)
ได้แก่ ผูส้ ่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ่วมธุรกิจ (Joint
ventures) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้
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แนวทางปฏิบัติ
1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิตอ่ กันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่งึ กันและกัน และปฏิบตั ิตอ่ กัน
อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา
อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ดาเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินการเพื่อคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทาความเข้าใจ กาหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผเู้ กี่ยวข้อง
ในการดาเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business value chain) ทัง้ ผูส้ ่งมอบสินค้าและบริการ
(Supplier) ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint ventures) เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดาเนิน
ธุ รกิ จ อย่างมี คุณ ธรรม เคารพต่อสิทธิ ม นุษยชน และปฏิ บัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิ ม นุษยชนตาม
แนวนโยบายนี ้
5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
6. ให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี แพคเกจจิง้
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทาผิด
7. มุ่งพัฒนาและดาเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due diligence process) อย่างต่อเนื่อง
เพื่อที่จะระบุประเด็นความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กาหนดกลุม่ หรือบุคคลที่ได้รบั ผลกระทบ
วางแผนและกาหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการบรรเทาผลกระทบที่
เหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
8. มุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิ มนุษยชนตามนโยบายด้านสิ ทธิ
มนุษยชนนี ้
9. ผูก้ ระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งจะต้องได้รบั
การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ กาหนดไว้ นอกจากนีอ้ าจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย
หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
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2.2.15 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 220 (4/2563) เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิถนุ ายน 2563)
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้
และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับ
ความคุม้ ครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี
แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 220 (4/2563) เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ายน 2563 มีมติอนุมตั ินโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCGP Privacy Policy) เพื่อให้เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีหลักเกณฑ์
กลไก มาตรการกากับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ ใช้บงั คับกับเอสซี จี แพคเกจจิง้ พนักงานของเอสซี จี
แพคเกจจิง้ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้
2. คานิยาม
2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดาเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บ
รวบรวม บันทึก จัดระบบ ทาโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กูค้ ืน ใช้ เปิ ดเผย
ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทาลาย
2.2 ข้อมูล ส่วนบุค คล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับบุค คลธรรมดา ซึ่ง ทาให้
สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ IP Address รูปภาพ เชือ้ ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทาง
พันธุกรรม ข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric data)
2.3 เจ้าของข้อมูล ส่ว นบุค คล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ ข้อมูลส่วนบุค คล
สามารถระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
2.4 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
อานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
2.6 เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตาม
งบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Governance)
3.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีโครงสร้างการกากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกาหนดวิธีการ
และมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ดังนี ้
(1) กาหนดให้มี โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) รวมทั้ง กาหนดบทบาท
ภารกิจ และความรับผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน เพื่อ
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สร้างกลไกการกากับดูแล การควบคุม ความรับผิ ดชอบ การปฏิบตั ิงาน การบังคับใช้
และการติดตามมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
(2) แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCG Packaging
Data Protection Officer: SCG Packaging DPO) โดยมี บ ทบาทและหน้า ที่ ต ามที่
กาหนดในนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
3.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดทานโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standards) แนวปฏิบตั ิ
(Guidelines) ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
แพคเกจจิง้
3.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีกระบวนการบริหารการปฏิบตั ิตามนโยบาย (Policy Management
Process) เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างต่อเนื่อง
3.4 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะดาเนินการฝึ กอบรมพนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้พนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตระหนักถึงความสาคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
และทาให้ม่ นั ใจได้ว่าพนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่เกี่ยวข้องทุกคนผ่านการฝึ กอบรม
และมีความรูค้ วามเข้าใจในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบตั ติ ามนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal
Data Processing)
4.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
และผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้องตามกฎหมาย เป็ นธรรม โปร่งใส และคานึงถึง
ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ การกาหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผล
ข้อมูล ส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็ บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทาได้เท่าที่ จ าเป็ น
ภายใต้วตั ถุประสงค์อนั ชอบด้วยกฎหมายและแนวทางการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
อีกทัง้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะดาเนินการรักษาความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
4.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลในทุกขัน้ ตอนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้
4.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดทาและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of
Processing: RoP) สาหรับบันทึกรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทัง้ จะปรับปรุง บันทึกการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
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4.4 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์
การเก็บรวบรวมและรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) และ
การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทัง้ จัดให้มี
มาตรการดูแลและตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว
4.5 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้
จัดให้มีกลไกการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
4.6 ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ส่ง โอน หรือให้บคุ คลอื่นใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เอสซีจี แพคเกจจิง้
จะจัด ท าข้อ ตกลงกับ ผู้ท่ี รับ หรื อ ใช้ข้อ มูล ส่ว นบุค คลนั้น เพื่ อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ใ ห้
สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
4.7 ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เอสซีจี แพคเกจจิง้
จะปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎหมาย
4.8 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะทาลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบกาหนดระยะเวลา โดยปฏิบตั ิให้
สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
4.9 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะประเมินความเสี่ยงและจัดทามาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และ
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้ กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5. นโยบายการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล: ด้านการรองรั บการใช้ สิทธิ ของเจ้ าของข้ อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject Rights)
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิ
ของตนได้ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทัง้ จะดาเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อ
คาขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6. นโยบายการคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมู ล
ส่วนบุคคล (Personal Data Security)
6.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเพียงพอ รวมทัง้ ดาเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและการ
นาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
6.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Response Program) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับ
เหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
6.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเจ้าพนักงาน
ของรัฐ ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล หรือเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน) และบุคคลอื่น ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
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7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกากับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance)
7.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีกระบวนการติดตามในกรณีท่ีกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และ
ปรับปรุงมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยูเ่ สมอ
7.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย (Policy) มาตรฐานการ
ปฏิ บัติง าน (Standards) แนวปฏิ บัติ (Guidelines) ขั้น ตอนปฏิ บัติ (Procedures) และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นประจา เพื่อให้ทนั สมัยสอดคล้อง
กับกฎหมายและสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
8. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
8.1 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) กากับให้เกิดโครงสร้างการกากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
(2) กากับดูแลและสนับสนุนให้เอสซีจี แพคเกจจิง้ ดาเนินการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย
8.2 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Committee)
ให้คณะจัดการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Risk Management Committee)
ทาหน้าที่เป็ นคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีโครงสร้างการกากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ผิดปกติ (Incident Response Program) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์
ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
แพคเกจจิง้ และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ น
ประจาอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี รวมถึงควบคุมดูแลให้ม่นั ใจได้ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลได้รบั การจัดการและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(3) กาหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Standards) และแนวปฏิบตั ิ (Guidelines)
เพื่อให้การดาเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
(4)

แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCG Packaging DPO)
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8.3 ผูบ้ ริหาร มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการติดตามควบคุมให้หน่วยงานที่ดูแล
ปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และส่งเสริมการ
สร้างความตระหนักรูใ้ ห้เกิดขึน้ กับพนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้
8.4 เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซี จี แพคเกจจิง้ (SCG Packaging DPO) มี
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) รายงานสถานะการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลทราบอย่างสม่าเสมอ และจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยูเ่ สมอ
(2) ให้คาแนะนาพนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
(3) ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
8.5 พนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
มาตรฐานการปฏิ บัติง าน (Standards) แนวปฏิ บัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิ บัติ
(Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2) รายงานเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
9. โทษของการไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อาจมีความผิด
และถูกลงโทษทางวินยั รวมทัง้ อาจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกาหนด
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2.2.16 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 221 (5/2563) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2563)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ได้จดั ทาจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขนึ ้ เพื่อให้นกั ลงทุนสัมพันธ์
ยึดถือเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีหลักการพืน้ ฐานในเรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ การรักษาข้อมูลภายใน การปฏิบตั ิตอ่ กลุ่มผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
รวมทัง้ การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิง้
อันจะทาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและสร้างความมั่นใจให้กับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน สาธารณชน
และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้วยแนวปฏิบตั ิ 4 ประการหลัก ดังนี ้
1. การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
3. การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
4. การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตในวิชาชีพ
1. การเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 ใช้วิจารณญาณในการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ปฏิเสธการให้ขอ้ มูลที่เป็ น
ความลับทางการค้าหรือเป็ นข้อมูลที่อาจทาให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
1.3 เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ มีความชัดเจน ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด
ให้ขอ้ เท็จจริงทัง้ เชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการทาความเข้าใจ และตระหนักเสมอว่า
การเปิ ดเผยข้อมูลที่ สมบูรณ์จะช่วยให้ประมาณการและความคาดหวัง ต่อผลประกอบการของ
บริษัททัง้ ในปัจจุบนั และอนาคตของผูไ้ ด้รบั ข้อมูลมีความใกล้เคียงกับความจริงมากขึน้
1.4 ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีมีข่าวลือ ข่าวรั่ว ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย หรือได้รบั ทราบข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
1.5 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ถกู ต้อง หรือข้อมูลที่เป็ นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ว่า
ด้วยวาจาหรือเอกสารก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันให้มีการซือ้ หุน้ ของบริษัท
1.6 ไม่ให้ขอ้ มูลในเชิงลบหรือให้รา้ ยแก่บริษัทคูแ่ ข่งหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียต่าง ๆ
1.7 กาหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน
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2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
2.1 ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองและ
ผูอ้ ่ืน และไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ตามกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ แล้ว
2.2 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทที่เกี่ ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้
ถูกต้อง โดยข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานควรเปิ ดเผยในช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก่อนเปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
2.3 กาหนดช่วงเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงินเพื่ องดให้ข้อมูลหรือตอบค าถาม
เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)
3. การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
3.1 จัดให้มีกิจกรรมสาหรับผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้บคุ คลแต่ละ
กลุ่มได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่ทาให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดเสียเปรียบหรือเสีย
โอกาสในการลงทุน
3.2 จัดให้มีช่องทางที่เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่เลือกปฏิบตั ทิ ่ีจะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึ่งกลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
3.3 เปิ ดเผยข้อมูลที่ นาเสนอในการประชุม เฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst
Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สาธารณะรับทราบ
ทั่วกันโดยเร็ว
3.4 ปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ตามแนวทางดังนี ้
(1) การปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุน
- ปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก
- ให้โ อกาสแก่น ัก ลงทุน รายบุค คลได้เ ข้า ถึง ข้อ มูล ในระดับ ที่ เ ท่า เที ย มกับ นัก วิเ คราะห์
และนักลงทุนสถาบัน
- ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถาบันหรือกลุม่ นักลงทุน
(2) การปฏิบตั ิตอ่ นักวิเคราะห์
- เชิญและเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting) อย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ให้ส่ิ ง ของตอบแทนหรื อของขวัญ แก่ นักวิ เ คราะห์เพื่ อจูง ใจหรื อโน้ม น้าวให้เขี ย นบท
วิเคราะห์ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
- เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ โดยสามารถชีแ้ จงข้อเท็จจริงที่ถกู ต้องได้
หากเห็นว่ามีการใช้หรือให้ขอ้ มูลที่คลาดเคลื่อน
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(3) การปฏิบตั ติ อ่ สื่อมวลชน
- เปิ ดโอกาสให้ส่ือมวลชนได้รบั ทราบข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่กาลังจะเปิ ดเผยต่อสาธารณาชนหรือสื่อมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อน
เป็ นพิเศษ
- ไม่ให้ส่ิงของตอบแทนหรือของขวัญแก่ส่ือมวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้ส่ือมวลชนเขียน
บทความหรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็ นจริง
(4) การปฏิบตั ติ อ่ หน่วยงานทางการ
- ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นและเหมาะสมแก่หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้องขอ
- ไม่ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใด ๆ เป็ นกรณีพิเศษ
(5) การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลภายในองค์กร
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ผบู้ ริหารของบริษัทได้พบปะกับผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ตามโอกาสที่สมควร
- รายงานให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้รับทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กร เช่น ผลการดาเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ความเห็นจากนักวิเคราะห์
และนักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
- สื่อสารให้พนักงานในองค์กรได้รบั ทราบถึงจรรยาบรรณนีเ้ พื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์
(6) การปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ
- เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ใน
กรณี ท่ีมีความจาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่ อการดาเนินธุ รกิ จ ต้องดาเนินการด้วยความ
ระมัดระวังภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับ
4. การปฏิบัตหิ น้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ
4.1 ไม่เลือกปฏิบตั บิ นอามิสสินจ้างใด ๆ ที่เป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอือ้ ประโยชน์สว่ นตน
4.2 หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือ
ข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทาหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์
4.4 ปฏิบตั ติ ามนโยบายและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่ได้กาหนดไว้ และรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ทันทีหากเกิดกรณีฝ่าฝื นจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
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2.3 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับผู้มีส่วนได้เสียทีส่ าคัญ
2.3.1 นโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 216 (12/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562)
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้ความสาคัญกับการปฎิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มาโดย
ตลอด ซึ่งเห็นได้จากการมีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมทัง้ การเป็ นพลเมืองที่ดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีหลัก
บรรษัทภิบาลที่เป็ นแนวทางในการบริหารองค์กร และมีแนวปฏิบตั ิการพัฒนาสู่ความยั่งยื นของเอสซี จี
แพคเกจจิง้
ด้วยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียมี
ความซับซ้อนมากขึน้ และมีความคาดหวังสูงขึน้ ในการที่จะได้รบั การปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรมและมีสว่ นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดาเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฎิบตั ติ อ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียจึง
เป็ นเรื่องที่มีความสาคัญมากขึน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 จึงมีมติอนุมตั ิ
“นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ี ส่วนได้เสีย” เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจโดยการเพิ่ม
มูลค่าให้ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาวพร้อมไปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ ของเอสซีจี
แพคเกจจิง้ ด้วย
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถึง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รบั ผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคล
ใดที่อาจทาให้เกิดผลกระทบกับการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ผูน้ าทางความคิด ฯลฯ
นโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดมั่นในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจี
แพคเกจจิง้ เข้าไปดาเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเป็ นธรรม รับฟั งความ
คิดเห็นหรือความกังวล รวมทัง้ สร้างความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ใน
เรื่องที่ผูม้ ีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมทัง้ ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้เอสซีจี แพคเกจจิง้
สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
แนวทางดาเนินการ
1. การกาหนด จาแนก และวิเคราะห์ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
กาหนด จาแนก และจัดกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียให้ชดั เจนตามความเกี่ยวข้องของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่มีตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ได้อย่างครบถ้วน
และชัดเจน โดยตระหนักว่าผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีมมุ มองและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนัน้
จึงควรกาหนดกลยุทธ์ และจัดลาดับขัน้ ตอนในการดาเนินการสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มแตกต่าง
กันด้วย
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ก าหนดประเด็ น ส าคัญ ด้า นการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (Materiality) ที่ มี บทบาทต่อการตัดสิ นใจ การ
ดาเนินงาน และประสิทธิผลการดาเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย ในการจัดทากลยุทธ์
ของธุรกิจ ระบุความสัมพันธ์และความสาคัญของประเด็นดังกล่าวที่มีตอ่ เอสซีจี แพคเกจจิง้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
พัฒนาแผนผังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Stakeholder Mapping) เพื่อระบุผมู้ ีสว่ นได้เสียและผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ และรับรูม้ มุ มองของผูม้ ีส่วนได้เสีย ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวัง
ของผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม แผนผังของผูม้ ีส่วนได้เสียนีจ้ ะถูกนาไปออกแบบแนวทางการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มี ส่วนได้เ สี ย กลยุทธ์และการสื่ อสารที่ เหมาะสมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานอย่างยั่งยืนของเอสซีจี แพคเกจจิง้
ทัง้ นี ้ ควรเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับผูม้ ีส่วนได้เสียตัง้ แต่เนิ่นๆ กล่าวคือตัง้ แต่ขนั้ ตอนการวางแผน เพื่อให้
สามารถปรับแผนหรือแก้ไขกระบวนการทางานได้ทนั เวลา
2. กลยุทธ์การสื่อสาร
สื่อสารอย่างใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจอย่างสม่าเสมอกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ถูกต้องอันจะนาไปสูค่ วามสัมพันธ์ท่ีดีและได้รบั ความไว้วางใจจากผูม้ ีสว่ นได้เสียโดยกาหนดกลยุทธ์การ
สื่อสาร วิธีการ รู ปแบบ และลาดับขัน้ ตอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย สถานการณ์ ระยะเวลา
และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชน์
ที่อาจจะเสียไปหากเพิกเฉยหรือไม่ดาเนินการ
3. การเปิ ดเผยข้อมูล
เปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง ไม่คลุมเครือ โปร่งใส และทั่วถึง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการได้รบั ข้อมูลอย่าง
เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเหตุการณ์ เช่น เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสม เปิ ดเผย
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการที่โปร่งใสในการรายงานข้อมูลให้แก่
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
อย่างไรก็ตามในการเปิ ดเผยข้อมูลให้พิ จารณาถึงความเหมาะสม และต้องเป็ นไปตามนโยบายการ
เปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
4. การมีสว่ นร่วม
เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องที่มีผลกระทบกับผูม้ ีส่วนได้เสีย จัดให้มีช่องทางใน
การรับข้อเสนอแนะ ปั ญหา ข้อร้องเรียนจากผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยให้ความสาคัญ รวมทัง้ ยินดีรบั ฟั งและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ี ส่วนได้เสี ย (Stakeholder Dialogue) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ทราบ
ความคิดเห็น ความคาดหวังและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ นีก้ ารหารือและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ต้องคานึงถึงความแตกต่างที่อาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ
การศึกษา ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ รวมทัง้ ควรให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นก่อนการหารือ จัดทารายงานผล
การหารื อ และแจ้ง ให้ผู้ท่ี เ ข้า หารื อ ทราบ ตลอดจนจัด เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ที่ ไ ด้รับ ให้เ ป็ น ระบบ ใน
ขณะเดียวกันเอสซีจี แพคเกจจิง้ ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็น ชีแ้ จงปั ญหาหรืออุปสรรคกับ
ผูอ้ อกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
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5. การบริหารความเสี่ยงของการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
คาดการณ์ ระบุ และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อเตรียม
แผนรองรับและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
ได้อย่างสร้างสรรค์ ความเสี่ยงต่างๆ ที่ควรถูกนาไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเข้าร่ว ม ความ
เหนื่อยล้าในการเข้าร่วม ความไม่พงึ พอใจต่อการตอบรับของเอสซีจี แพคเกจจิง้ การที่มีผทู้ ่ีไม่กล้าแสดง
ความคิด เห็ น รวมอยู่ใ นกลุ่ม ที่ มี ผู้ท่ี ช อบแสดงความคิด เห็ น ผู้มี ส่ว นได้เ สี ย ที่ มี เ จตนาขัด ขวางการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่ไ ด้รับข้อมูล ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี อานาจในการต่อ รอง
ปัญหาขัดข้องด้านเทคนิคในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความขัดแย้งในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วม เป็ นต้น
6. การทบทวนและรายงานผล
ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเป็ นระบบเพื่อให้เกิดการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแผนปฏิบตั ิงาน สร้างความร่วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสีย
และผู้ท่ี เ กี่ ย วข้อ งในเอสซี จี แพคเกจจิ ง้ ติด ตามกระบวนการสร้า งความร่ว มมื อ และแจ้ง ผลการ
ดาเนินงานต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย นอกจากนัน้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้
เสียในภาพรวมสู่สาธารณชนที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่ได้รบั ผลกระทบ และขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประโยชน์ท่ีได้จากการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียต่อผลการดาเนินงาน
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้
หน้าทีข่ องฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการให้การดาเนินการตามนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ กาหนดให้มี
ผู้รับ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจนซึ่ง เป็ น ผู้มี ค วามรู ้ ทัก ษะ และมี จ านวนที่ เ พี ย งพอ พร้อ ม ทั้ง จัด ให้มี ร ะบบการรับ
ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสีย การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตาม และการประเมินผล พร้อมทัง้ นา
ข้อมูลจากการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยไปบูรณาการเข้ากับการกากับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการ
บริหารจัดการในทุกระดับของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพื่อให้เกิดการยอมรับและพัฒนาแนวทางการดาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนทั่วทัง้ องค์กร
นโยบายและแนวปฏิบัตขิ องเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ กาหนดเป็ นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตั ิของผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุ่มต่างๆ 12 กลุ่ม
เพื่อเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี ้
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้น
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับผูถ้ ือหุน้ จึงกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีหน้าที่ตอ้ งดาเนินธุ รกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์ของเอสซีจี แพคเกจจิง้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
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1. บริหารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ด้วย
ความซื ่อ สัต ย์สุจ ริ ต ระมัด ระวัง ปราศจากความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ส่ ว นตัว เพื่ อ สร้า ง
ผลตอบแทนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายอย่างยั่งยืน
2. เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทา
การใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และชื่อกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
4. ชีแ้ จงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ต้องให้ผถู้ ือหุน้ ตัดสินใจในที่ประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
5. ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่ืนในทางมิชอบอันเป็ นการเอาเปรียบผูถ้ ือหุน้
6. จัดให้มีกรรมการอิสระที่ทาหน้าที่ดแู ลผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ
จากผูถ้ ือหุน้ ผ่านช่องทางที่บริษัทจัดขึน้ และเข้าถึงได้ง่าย
7. กาหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
8. เปิ ดเผยข้อมูลส าคัญต่างๆ ของบริษั ท รายงานทางการเงิ น และผลการด าเนิ นงาน อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดาเนินงานของบริษัทอย่าง
สม่าเสมอผ่านช่องทางที่ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อพนักงาน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จ จึงปฏิบตั ิต่อ
พนักงานอย่างเป็ นธรรมบนหลักสิทธิ ม นุษยชน คานึง ถึง ความต้องการของพนักงาน เพื่ อมุ่ง หวัง ให้เ กิด
สัม พัน ธภาพที่ดี ระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่ อง
พร้อมให้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม เพื่อให้ได้
พนักงานที่เป็ นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณ
ุ ภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ามาร่วมปฏิบตั งิ าน
2. ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ถูก
ล่วงละเมิด รวมทัง้ สนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็ นอิสระ
3. จัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบตั ทิ ่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้
รวมถึงมีการปกป้องพนักงานไม่ให้ถกู กลั่นแกล้ง หรือได้รบั โทษจากการร้องเรียน (Whistleblowing
Policy)
4. พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมทัง้ สร้างจิตสานึกในเรื่องคุณธรรมให้แก่พนักงานทุกคน
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5. ส่ง เสริม สนับสนุนให้มี การทางานร่วมกันเป็ นทีม เพื่ อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ของ
องค์กร รวมทัง้ สร้างจิตสานึกให้พนักงานมีวินยั ในการปฏิบตั งิ าน
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมทัง้ จัดให้มีสวัส ดิการที่เป็ นธรรม
และเหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี ต้ อ้ งสามารถเทียบเคียงได้กับ
บริษัทชัน้ นาที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
7. ปลูกจิตสานึกและส่งเสริม ในเรื่องการทางานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้
เกิดบรรยากาศและภาวะแวดล้อมในสถานที่ ทางานที่ดีให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างอบอุ่นเสมือน
หนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน
8. บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล
9. ส่งเสริมให้พนักงานมีดลุ ยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
10. จัดให้มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจในการ
ดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงานในธุรกิจต่างๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อลูกค้า
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความมุง่ มั่นที่จะให้ผใู้ ช้สินค้าและบริการได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้
ด้านคุณภาพและราคาที่เป็ นธรรม ตลอดจนมุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่งั ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและผูค้ นรอบข้าง รวมถึงร่วมเป็ น
ส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้สงั คมเติบโตอย่างยั่งยืน
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมลู ค่าสูง
มีคณ
ุ ภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ
3. พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน
สามารถหมุนเวียนใช้ซา้ ได้ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
4. ผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคและไว้วางใจได้ รวมทั้ ง
ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและเพียงพอแก่ผบู้ ริโภค
5. จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็ นระบบ ปลอดภัย และไม่นาข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถกู ต้อง
6. กาหนดราคาของสินค้าและบริการในอัตราที่เป็ นธรรม
7. จัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
8. จัดให้มีหน่วยงานที่รบั ผิดชอบในการให้ขอ้ เสนอแนะในสินค้า คาปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
เอสซี จี แพคเกจจิ ้ง ปฏิ บัติ ตามกรอบการแข่ งขันทางการค้าที่ สุจ ริ ต โดยยึ ดถื อการปฏิ บัติ ตามสั ญ ญา
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคามั่นที่ให้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาราคาซือ้ ที่เหมาะสมและยุตธิ รรม โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และ
บริการที่ได้รบั รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
2. ชาระเงินให้คคู่ า้ อย่างถูกต้องและตรงเวลา
3. กาหนดระเบียบในการจัดหาและดาเนินการต่างๆ ที่ชดั เจน
4. ทาธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กาหนดไว้ และมี
ความเป็ นธรรมแก่ผทู้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้อง
5. ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้
6. เยี่ ย มเยีย นคู่ค า้ อย่า งสม่าเสมอ เพื่ อ แลกเปลี่ ยนข้อ คิด เห็นและรับ ฟั ง ข้อ เสนอแนะหรือ ข้อควร
ปรับปรุงต่างๆ
7. สนับสนุนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
8. หลีกเลี่ยงการซือ้ สินค้ากับคูค่ า้ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
9. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคูค่ า้ กับผูอ้ ่ืน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากคูค่ า้
10. ไม่ทาธุรกิจกับคูค่ า้ ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คคู่ า้ ดาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยดึ มั่นปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจ (Supplier Code of Conduct)
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่ธุรกิจ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อม ความ
ปลอดภัยในการทางาน และผลตอบแทนที่จะได้รบั นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและ
พัฒ นาความรู ท้ ัง้ ในงานและนอกงานของคู่ธุ รกิ จ ให้สามารถทางานได้อย่างมี ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้
ดังต่อไปนี ้
1. พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรม และดูแ ลให้คู่ธุ ร กิ จ จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้แ ก่
ผูป้ ฏิบตั งิ านไม่ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด
2. ส่งเสริมและดูแลในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของคูธ่ ุรกิจ
3. เปิ ดโอกาสให้ค่ธู ุรกิจได้เข้าพบผูบ้ ริหาร และรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ เพื่ อให้การทางานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย ที่วางไว้
4. สนับสนุนให้คธู่ ุรกิจมีการพัฒนาความรู ้ เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ค่ธู ุรกิจดาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบ
ต่อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม โดยให้ยึ ด มั่น ปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณคู่ธุ ร กิ จ (Supplier Code of
Conduct)
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เคารพซึ่งสิทธิของผูร้ ว่ มลงทุนและปฏิบตั ิตอ่ ผูร้ ว่ มลงทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมผู้
ร่วมลงทุนให้เคารพสิทธิของผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจตามนโยบายด้านสิทธิ มนุษยชน รวมทัง้ ให้
ความร่วมมื ออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทั้งนี เ้ พื่ อให้การดาเนินงานของกิ จการร่วมทุนประสบผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ประสานความร่วมมือกับผูร้ ่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มี
ความแข็งแกร่ง
2. สนับสนุนให้มี การแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น และข้อ เสนอแนะกับ ผู้ร่ว มลงทุน ตลอดจนร่วมกัน
พิจารณากาหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุนเพื่อให้กิจการร่วมทุนพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ติดตาม และผลักดันให้การดาเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาร่วมกับผูร้ ว่ มลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการดาเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง
เป็ นธรรม และโปร่งใส
5. ไม่เอาเปรียบผูร้ ว่ มทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อเจ้าหนี้
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ เจ้าหนีด้ ว้ ยความเสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่น
ในการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี ้
1. จัดทาสัญญากับเจ้าหนีท้ ุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส
โดยไม่เอาเปรียบคูส่ ญ
ั ญา
2. ไม่ใช้วิธี การทุจ ริต หรือปกปิ ดข้อมูล หรื อข้อเท็จ จริง ส าคัญใดๆ ที่ อาจทาให้เจ้าหนี ไ้ ด้รับ ความ
เสียหาย
3. ปฏิบ ตั ิต ามเงื่ อ นไขข้อ ตกลงของสัญ ญาต่า งๆ ที่ไ ด้ทาไว้ก ับ เจ้า หนี ท้ ุก ประเภทอย่า งเคร่ง ครัด
ถูกต้องตรงไปตรงมา
4. ชาระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกาหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อชุมชน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เคารพต่อสิทธิมนุษชนและการปฏิบตั ิอย่างเท่าทียมกัน ดาเนินธุรกิจ อย่างมีคณ
ุ ธรรม
ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสัง คมที่เอสซี จี แพคเกจจิง้ เข้าไปดาเนิน ธุ รกิ จ
รวมถึงให้พนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีท่ีทาประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
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1. สนับ สนุน และให้ค วามช่ว ยเหลือ ที่ เ หมาะสมกับ สัง คมและชุม ชน โดยเฉพาะชุม ชนที่ อ ยู่ร อบ
สถานประกอบการของเอสซีจี แพคเกจจิง้
2. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน ควบคุมดูแลการบริหารจัดการการกาจัดของเสีย ทัง้ จากกระบวนการ
ผลิตและการใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื ้อนต่างๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่มงุ่ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน
ทัง้ ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ให้เยาวชนเป็ นทัง้ คนเก่งและดี
4. สนันสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมทัง้
พัฒนาศักยภาพและชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขนึ ้ อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้างชุมชน
เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. สนันสนุนกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมมีสขุ ภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ การอนุรกั ษ์วัฒนธรรม และการทานุบารุ งศาสนาตาม
ความเหมาะสม
7. สนันสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและปั นโอกาสให้ผดู้ อ้ ยโอกาสในสังคมมี
ชีวิตที่ดีขนึ ้ ตลอดจนสนันสนุนองค์กรที่สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
8. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทัง้ เสนอ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ที่เป็ นผลมาจากการดาเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้
โดยมุง่ หวังให้อตุ สาหกรรมและชุมชนสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างยั่งยืน
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อหน่วยงานราชการ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ให้ความสาคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิใน
การทาธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพื่อให้พนักงานดาเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทัง้ ทางด้านวิชาการและการสนันสนุนกิจกรรมต่า งๆ โดยมี
แนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายและระเบีย บปฏิบ ตั ิที่เ กี่ ย วข้อ งอย่า งเคร่ง ครัด และตระหนัก อยู่เ สมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขัน้ ตอน หรือ
วิธีปฏิบตั ทิ ่ีแตกต่างกัน
2. ไม่กระทาการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการ มีการดาเนินการที่ไม่ถกู ต้องเหมาะสม
3. สร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาชุมชนให้กบั หน่วยงานราชการ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. สนับสนุนกิจกรรมของราชการ
5. ร่วมประชุมให้ขอ้ คิดเห็น สนับสนุน และช่วยเหลือทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
6. รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการ
7. รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการ
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อสื่อมวลชน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เห็นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ส่ือมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยัง
สาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น
2. สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
3. เปิ ดโอกาสให้ส่ือมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด
4. อานวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนที่มาติดต่อ
5. สร้า งความสัม พัน ธ์ที่ดีกับ สื่ อมวลชน เช่น จัด ให้มีการเยี่ ยมชมกิจ การและโรงงาน เพื่ อ ให้เห็น
กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน รวมถึงได้รบั ข้อมูลต่างๆ ที่ถกู ต้อง
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาความคิด
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เปิ ดเผย
ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ
ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดาเนินธุรกิจที่ย่ งั ยืน เคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมี
แนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. เปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทัง้ บทความและข่าวสารต่างๆ
และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงผลักดันให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความสัมพันธ์และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอและหรือข้อร้องเรียนจากผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ ยวข้อง เพื่ อหาแนวทางร่วมกันใน
การประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่แข่ง
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ดาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งอย่างยุตธิ รรมตามกรอบการแข่งขันทาง
การค้าที่สจุ ริต โดยยึดมั่นการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี
แพคเกจจิง้ คานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทัง้
ไม่เอาเปรียบคูแ่ ข่งด้วยวิธีอนั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคูแ่ ข่ง
4. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง
5. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทาความตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งที่เป็ นการ
ลดหรือจากัดการแข่งขันทางการค้า
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2.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อย
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 211 (7/2562) วันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2562)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ
20 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม หลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคลและหลังหักสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่
กฎหมายและบริษัทกาหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่
กาหนดไว้ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับผลการดาเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นใน
การลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุ รกิ จ การสารองเงิ นไว้เพื่ อช าระคืนเงิ นกู้ยืม หรือเป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจากัดตามที่กาหนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงินและปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารงาน
สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย จะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัท
ย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่
ละปี เว้นแต่จะเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอานาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปันผลได้เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกาไรสมควรพอจะทาเช่นนัน้ ได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ประเทศที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตัง้ อยู่ และให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทย่อ ยทราบในการประชุม คราวต่อ ไป ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ย่อ ยจะพิจ ารณา
การจ่ายเงิ นปั นผลโดยค านึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เพื่ อผลประโยชน์ต่อผู้ถื อหุ้นเป็ นหลัก เช่น ผลการดาเนินงาน
โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ
การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมหรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจากัด
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญากูย้ ืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทย่อย และ/ หรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทย่อยเห็นสมควร
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2.3.3 นโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/ คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 216 (12/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562)
ที่ ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 216 (12/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการจัดหาและคัดเลือกคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และให้เปิ ดเผย
ไว้ให้เป็ นที่ทราบ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะดาเนินการคัดเลือกคู่คา้ /คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ
เป็ นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่คา้ / คู่ธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และจะไม่ทาธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบคุ คลที่กระทาผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางทุจริต
นิยาม
การจัดหา หมายถึง การจัดซือ้ การจ้างทาของ การจ้างเหมาบริการ การจ้างขนส่ง การเช่า และการเช่าซือ้
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผูจ้ าหน่าย ผูร้ บั จ้าง ผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ห้เช่า หรือผูใ้ ห้เช่าซือ้ ที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ให้เอสซีจี แพคเกจจิง้
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค่ า้ หรือคูธ่ ุรกิจ ที่มีการทาธุรกรรม และมีรายชื่ออยูใ่ นระบบ
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คูค่ า้ หรือคูธ่ ุรกิจที่อยูใ่ นรายชื่อคูค่ า้ / คูธ่ ุรกิจของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลงานในกลุ่มสินค้าและบริการที่เอสซีจี แพคเกจจิง้
กาหนด
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี
แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม
นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะดาเนินการจัดหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่มี
การควบคุมอย่างรัดกุม คานึงถึงความต้องการทัง้ ในด้านคุณภาพ ราคา จานวน เวลา การให้บริการ การส่งมอบ
การบริการหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ทาธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทา
ผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะดาเนินการคัดเลือกคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจอย่างมีระบบ เป็ นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ
ที่ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัตขิ องคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
1. เป็ นผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ ผูจ้ าหน่าย ผูแ้ ทนจาหน่าย ผูใ้ ห้บริการ หรือผูร้ บั จ้าง ซึ่งมีสถานประกอบการที่
สามารถตรวจสอบได้
2. มีบคุ ลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการดาเนิน
กิจการที่นา่ เชื่อถือ
3. ยอมรับที่จะปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Supplier Code of Conduct)
4. เป็ นผูท้ ่ีมีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ โดยเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะประเมินผลงานจากคุณภาพของสินค้าและบริการ
รวมถึงการส่งมอบ การให้บริการหลังการขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ในการทาธุรกรรม
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5. เป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
6. ไม่เป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจที่มีประวัตติ อ้ งห้ามทาการค้าอันเนื่องมาจากการกระทาทุจริต
การสมัครเป็ นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
1. ผูส้ นใจสมัครเป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ สามารถยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ท่ีกาหนดพร้อม
ข้อมูลรายละเอียดและเอกสารประกอบ ได้แก่ เอกสารรับรองทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หนังสือ
รับรองอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผูร้ บั มอบอานาจ เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร และสาเนาหนังสือ
จดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น สาเนาใบทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็ นต้น โดยยื่นต่อ
หน่วยงานที่ดาเนินการจัดหาของเอสซีจี แพคเกจจิง้
2. คู่คา้ /คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต้องลงนามตอบรับที่จะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี
แพคเกจจิง้ (Supplier Code of Conduct)
ขั้นตอนการทาธุรกิจกับเอสซีจี แพคเกจจิง้
1. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจที่ทาธุรกิจกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้ตอ้ งเป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจมีรายชื่อในระบบของเอสซีจี แพคเกจจิง้
แล้ว นอกจากในบางกรณีท่ีใช้การสืบราคาหรือการประกวดราคา คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจอาจได้รบั เชิญเข้าเสนอราคา
ก่อนจะมีรายชื่อในระบบและเมื่อได้รบั การคัดเลือกแล้วจึงจะสมัครเป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจก็ได้ ทัง้ นีเ้ อสซีจี แพคเกจจิง้
อาจขอให้คคู่ า้ /คูธ่ ุรกิจ ตอบรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกรวดเร็วภายใต้กฎหมายที่
บังคับใช้กบั ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบสั่งซือ้ หรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจและเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จะถือเป็ นข้อผูกมัดในการทาธุรกรรมระหว่างเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้
3. ในการเสนอราคาหรือการทาสัญญา เอสซีจี แพคเกจจิง้ อาจขอให้คู่คา้ /คูธ่ ุรกิจวางหลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงโดยเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะคืน
หลักประกันให้เมื่อสิน้ สุดภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนัน้ ๆ แล้ว
4. เมื่อคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจปฏิบตั ิตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื ้อแล้วคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจจะต้องส่งมอบใบกากับภาษี
ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอื่นที่จาเป็ นเพื่อขอรับชาระเงิน ณ สถานที่และกาหนดเวลา
ตามที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ กาหนด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทางานของทุกหน่วยงาน และเอสซีจี
แพคเกจจิง้ จะชาระเงินโดยการโอนค่าสินค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่ทางราชการกาหนดและ
ภาระผูกพันอื่นๆ ตามสัญญา เช่น เงินคา้ ประกันผลงาน ให้ท่ีบญ
ั ชีธนาคารที่คคู่ า้ /คูธ่ ุรกิจแจ้งไว้แล้ว หรือ
เว้นแต่คคู่ า้ /คูธ่ ุรกิจจะขอรับเป็ นเช็ค ทัง้ นี ้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ขอสงวนสิทธิการชาระเป็ นเช็คขีดคร่อ มเข้า
บัญชีเท่านัน้
5. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจสามารถขอแก้ไขข้อมูลคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจในระบบของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้ โดยติดต่อกับหน่วยงาน
ที่ดาเนินการจัดหาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ พร้อมส่งเอกสารประกอบการแก้ไขที่ได้รบั การรับรองโดยผูม้ ี
อานาจของคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ
6. คู่คา้ /คู่ธุรกิจสามารถแจ้งร้องเรียนการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ /คู่ธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้ตามช่องทางที่เอสซีจี แพคเกจจิง้ กาหนดไว้ ที่ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
เอสซีจี แพคเกจจิง้ https://whistleblower.scgpackaging.com
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2.3.4 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 216 (12/2562) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2562)
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ได้จดั ทาจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Supplier Code of Conduct)
เพื่อให้คธู่ ุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความเข้าใจที่ถกู ต้อง และนาไปใช้เป็ นมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ
ร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี ้
1) จริยธรรมทางธุรกิจ: ดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย เปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รักษาความลับ และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ่ืน
2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน: ไม่เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม ให้ความสาคัญกับการคุม้ ครอง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บงั คับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาส
ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกาหนดระยะเวลาการทางานอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย: ดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานให้ถกู สุขลักษณะและ
ปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการ
ปฏิบตั งิ าน และการจัดให้มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ
4) สิ่งแวดล้อม: ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก
3R ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนากลับมาใช้ซา้ หรือใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)
และการสร้างทดแทน (Replenish)
5) กฎหมายและข้อกาหนด: ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ หมด
“เอสซีจี แพคเกจจิง้ ” ในที่นี ้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม
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ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
3.1 นิยามศัพท์
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง
1) บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) และ
2) บริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
บริษัท หมายถึงบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หมายถึงบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบริษัทบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
พนักงาน หมายถึงผูท้ ่ีทาสัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างพิเศษกับเอสซีจี แพคเกจจิง้
ผู้ มีส่วนได้เสีย หมายถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในด้านต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท
พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ คูส่ ญ
ั ญา ผูร้ บั เหมา ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี ้ ลูกหนี ้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็ นต้น
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นโยบายสิ่งแวดล้ อมและสภาพภูมิอากาศ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน) (“เอสซีจีพี”) มุ่งมัน่ สู่ควำมเป็ นผู้นำทำงธุรกิจในภูมิภำคด้ วยกำรสร้ ำงสรรค์
นวัตกรรมและกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืน ตระหนักว่ำสิ่งสำคัญที่ขบั เคลื่อนธุรกิจให้ เติบโตที่ยงั่ ยืนได้ คือ กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมและ
สภำพภูมิอำกำศ เอสซีจีพีจึงได้ กำหนดนโยบำยฉบับนี ้ เพื่อให้ เกิดกำรปฏิบัติที่มีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลในกำรบริ หำร
จัดกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมและสภำพภูมิอำกำศ
นโยบำยฉบับนี ้ให้ ครอบคลุมทุกกำรดำเนินงำนกำรผลิต กำรอำนวยควำมสะดวกทำงธุรกิจ กำรดำเนินงำนของหุ้นส่วน
ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่ำ และผู้ร่วมธุรกิจของเอสซีจีพี ตัง้ แต่กำรออกแบบ กำรจัดซือ้ จัดหำ กำรผลิตสินค้ ำ บริ กำร และโซลูชั่น
กำรกระจำยสินค้ ำและโลจิสติกส์ ตลอดจนกำรจัดกำรของเสียและผลิตภัณฑ์หลังกำรใช้ งำน นอกจำกนี ้ยังครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ
และผู้ให้ บริกำร รวมถึงหุ้นส่วนทำงธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ เช่น กำรดำเนินงำนที่ไม่มีอำนำจบริ หำร หุ้นส่วนในผู้ร่วมธุรกิจ กำรจัดจ้ ำง
ภำยนอก กำรด ำเนิ น โครงกำรใหม่ โครงกำรปรั บ ปรุ ง กำรจัด ท ำข้ อตกลงต่ำ งๆ รวมถึง กำรควบรวมกิจ กำร ในเอสซีจีพี ทัง้
ในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนี ้
1. ดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐำนข้ อกำหนดทำงกฎหมำย โดยสอดคล้ องกับ ประเด็นระดับโลกและคำนึงถึงประเด็นระดับ
ท้ องถิ่น ตำมแนวปฏิบตั ิกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนเอสซีจีพี และนโยบำยอื่นๆ ของเอสซีจีพี
2. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงกำรลดผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อมและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
กำรอนุรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม กำรใช้ ท รั พ ยกรธรรมชำติ พลัง งำน และน ำ้ อย่ ำ งยั่ง ยื น ผ่ ำ นกำรด ำเนิ น งำน ด้ ำน
ประสิทธิ ภำพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียน กำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับเป้ำหมำยตำมควำมตกลงปำรี ส
กำรไม่มีของเสียไปฝั งกลบ อนุรักษ์ ควำมหลำกหลำยทำงชีวิภำพและระบบนิเวศ กำรบริ หำรจัดกำรห่วงโซ่อปุ ทำน
กำรจัดหำที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนสินค้ ำ บริกำร และโซลูชนั่ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
3. จัดทำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินธุรกิจ รวมทังกำรพั
้
ฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ
กำรตรวจประเมินระบบกำรจัดกำร เพื่อยกระดับกำรดำเนินงำนด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
4. ประเมิ น หำประเด็ น กำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น (Materiality) และจั ด ท ำกำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อมและ
สภำพภูมิอำกำศ พร้ อมทังก
้ ำหนดดัชนีชี ้วัดที่สำคัญและกลยุทธ์เพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำยในกำรดำเนินงำน
5. เปิ ดเผย โปร่ งใส และรั บผิดชอบต่อ กำรรำยงำนอย่ ำงต่อเนื่องของข้ อมูล กำรด ำเนิ นงำนด้ ำ นสิ่ง แวดล้ อมและ
สภำพภูมิอำกำศตำมควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ เสีย
6. เสริ มสร้ ำงควำมรู้ และควำมตระหนักเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมและสภำพภูมิอำกำศให้ พนักงำน ลูกค้ ำ
คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ นโยบำยสิ่งแวดล้ อมและสภำพภูมิอำกำศฉบับนี ้ ได้ ถูกปลูกฝั งเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และนำไป
ปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นรูปธรรม จึงให้ ทกุ บริษัทนำไปปรับใช้ ให้ เหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์เอสซีจีพีต่อไป

(นำยวิชำญ จิตร์ ภกั ดี)
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน)
19 กุมภำพันธ์ 2564

รายงานการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน 2563

บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

สารจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ปีี 2563 ที่่�โลกและประเทศไทยต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ก่่อให้้เกิิดผลกระทบในการดำำ�เนิินชีีวิิตและ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจในทุุกอุุตสาหกรรม องค์์กรทั้้�งภาครััฐและเอกชนได้้ร่ว่ มมืือกัันปรัับตััว เพื่่�อรัับมืือความเปลี่่ย� นแปลงที่่เ� กิิดขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว ท่่ามกลาง
สถานการณ์์ที่ท้�่ า้ ทายนี้้� เอสซีีจีพีียั
ี งั คงมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปณิิธาน “เป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน” (Sustainable Development Goals)
กำำ�หนดกลยุุทธ์์และแนวทางการดำำ�เนิินงานที่่�ให้้ความสำำ�คััญใน 3 ด้้าน คืือด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ตามหลัักบรรษััทภิิบาล
มุ่่�งสู่่เ� ป้้าหมาย “การเป็็นผู้้นำ� �ำ ด้า้ นโซลูชัู นั บรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจรในภููมิิภาค” และเพิ่่�มความสำำ�คัญ
ั ในแนวโน้้มที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� เพื่่�อตอบรัับ
และปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค และสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป
จััดการความเสี่่ย� งจากการเปลี่่ย� นแปลงของสภาพภููมิิอากาศ ลดการใช้้พลัังงานและการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ด้้วยการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ
การใช้้พลัังงานในกระบวนการผลิิต เพิ่่�มสััดส่่วนของพลัังงานหมุุนเวีียนและพลัังงานทางเลืือก และฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่าทั้้�งในพื้้�นที่่�โรงงานและ
พื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน เพื่่�อเพิ่่�มการเก็็บกัักก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์โดยธรรมชาติิ
บริิหารจััดการน้ำำ�� แบบบููรณาการ ใช้้เครื่่อ� งมืือประเมิินความเสี่่ย� งด้้านน้ำำ�� AQUEDUCT Water Risk Atlas ของ WRI มาประเมิินพื้้�นที่่�
“Water Stress Area” ติิดตามและวิิเคราะห์์แนวโน้้มสถานการณ์์น้ำ��ำ ของประเทศไทย เชื่่อ� มโยงข้้อมููลจากกรมชลประทาน สำำ�หรับั การใช้้น้ำ��ำ
อุุปโภค บริิโภค เเละอุุตสาหกรรม เพื่่�อจััดทำำ�แผนป้้องกัันและลดผลกระทบ และจััดสรรน้ำำ�ทิ้้
� ง� ที่่ผ่� า่ นการบำำ�บัดั แล้้วบางส่่วนให้้พื้้น� ที่่เ� พาะปลููก
โดยรอบโรงงาน เพื่่�อช่่วยลดต้้นทุุนและเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่เกษตรกรในพื้้�นที่่�
ส่่งเสริิมองค์์กรให้้ปราศจากการบาดเจ็็บและการเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน สร้้างความตระหนัักรู้้�และจิิตสำำ�นึึกให้้พนัักงานและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้มีีวััฒนธรรมความปลอดภััย ห่่วงใยในความปลอดภััยของตนเอง “Care for Self” นำำ�เทคโนโลยีีมาช่่วยให้้เกิิดความปลอดภััย
ทั้้�งในสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน การขนส่่ง และการใช้้ยานพาหนะ รวมถึึงมีีการดููแลสุุขภาพอนามััยของพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่า ตั้้�งแต่่การออกแบบสิินค้้าและบริิการโดยใช้้ทรััพยากรน้้อยลงแต่่มีี
ประสิิทธิิภาพเท่่าเดิิมหรืือมากขึ้้�น เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้วััสดุุที่่�สามารถรีีไซเคิิลได้้ โดยมีีนวััตกรรมเป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั ในการลดการใช้้พลัังงานใน
การผลิิต และนำำ�วัสั ดุุที่สิ้้�่ น� อายุุกลัับมาใช้้ใหม่่ด้ว้ ยกระบวนการที่่เ� หมาะสม เพื่่�อให้้เกิิดการหมุุนเวีียนทรััพยากรในระบบ ตั้้�งแต่่การผลิิต การบริิโภค
การจััดการของเสีีย รวมถึึงการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และส่่งเสริิมโครงการด้้านการจััดการขยะอย่่างต่่อเนื่่�อง ขยายความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทั้้�งภาค
ธุุรกิิจและเอกชน เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพ สร้้างความตระหนัักรู้้� และเป็็นช่่องทางการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภค ซึ่่ง� เป็็นการจััดการขยะตั้้�งแต่่ต้น้ ทาง รวมถึึง
การขยายผลโครงการ “บ้้านโป่่งโมเดล” ชุุมชนต้้นแบบด้้านการจััดการขยะ ตามเป้้าหมายการพััฒนาชุุมชนให้้ครบทั้้ง� 183 ชุุมชนในอำำ�เภอ
บ้้านโป่่ง จัังหวััดราชบุุรีี ภายในปีี 2565
เอสซีีจีีพีีให้้คำำ�มั่่�นว่่าเราจะมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยประสานพลัังกัับทุุกภาคส่่วน เพื่่�อสร้้างความ
พร้้อมในการรัับมืือความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดข้ึึ�นทั่่�วโลก และส่่งมอบคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มต่่อไป
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บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
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อุุดมการณ์์เอสซีีจีีพีี

เอสซีีจีีพีียึึดมั่่�นใน “อุุดมการณ์์” 4 ประการของเอสซีีจีีที่่�สืืบต่่อกัันมาในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตามหลัักธรรมาภิิบาล รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััท ฝ่่ายจััดการ ตลอดจนพนัักงาน
ทุุกระดัับได้้ยึึดถืือปฏิิบััติิตามอุุดมการณ์์นี้้�มาอย่่างมั่่�นคง ส่่งผลให้้เอสซีีจีีพีีได้้รัับความเชื่่�อถืือในฐานะองค์์กร
ชั้้�นแนวหน้้าที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเปิิดเผย โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ และปฏิิบััติิต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่ายอย่่างเป็็นธรรม

อุุดมการณ์์ 4 ประการ

เอสซีีจีีพีี

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

เอสซีีจีีพีีมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
ไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�ใช้้สิินค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น
หุ้้�นส่่วนธุุรกิิจ ผู้้�ที่ดำ�่ �ำ เนิินธุุรกิิจด้้วย
หรืือพนัักงาน จะต้้องได้้รัับการ
ปฏิิบััติิที่่�เป็็นธรรมขณะประกอบ
ธุุรกิิจ หรืือทำำ�งานร่่วมกัับเอสซีีจีพีีี
ด้้วยการ
● ปฏิิบััติิงานซื่่�อสััตย์์ โปร่่งใส
	ตรวจสอบได้้
● ทำำ�งานโดยความเสมอภาค
ไม่่แบ่่งแยกกลุ่่�ม หรืือมีีอคติิ
	ต่่อวััยวุุฒิิ หรืือชาติิวุุฒิิ

ตั้้�งมั่่�นในความเป็็นธรรม
มุ่่�งมั่่�นในความเป็็นเลิิศ

ถืือมั่่�นในความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม

มุ่่�งมั่่�นในความเป็็นเลิิศ

เชื่่�อมั่่�นในคุุณค่่าของคน

มุ่่�งกระทำำ�สิ่่�งที่่�ถููกต้้องด้้วยความ
ตั้้�งใจให้้บรรลุุเป้้าหมาย และเกิิด
ผลในทางที่่�เป็็นเลิิศเสมอ โดย

ให้้ความสำำ�คััญต่่อคุุณค่่า
ของพนัักงาน และถืือว่่าพนัักงาน
เป็็นสมบััติิที่่�มีีค่่าที่่�สุุด โดยการ

ตั้้�งเจตนารมณ์์ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงหน้้าที่่�และ
ความรัับผิิดชอบ ที่่�พึึงมีีต่่อ
ประเทศชาติิและสัังคมส่่วนรวม
เป็็นสำำ�คััญ จะประพฤติิตนเป็็น
พลเมืืองดีีทำำ�ประโยชน์์ให้้แก่่
สัังคม เป็็นมิิตรต่่อสัังคมและ
บริิหารจััดการทรััพยากรและสิ่่�ง
แวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน ในทุุกชุุมชนที่่�
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่� ด้้วยการ

● มุ่่�งมั่่�นที่่�จะประกอบธุุรกิิจ
อย่่างดีีเยี่่�ยม เต็็มกำำ�ลััง
สติิปััญญาและความสามารถ
ที่่�มีีอยู่่�ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
● ใฝ่่เรีียนรู้้�และศึึกษาสิ่่�งใหม่่
พยายามหาแนวทาง
การพััฒนาสู่่�ความเป็็นเลิิศ
เพื่่�อให้้ทัันโลก และฟัันฝ่่า
	อุุปสรรค และพร้้อมเผชิิญ
การเปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อผล
ที่่�ดีีทีีสุุดสำำ�หรัับองค์์กร
และผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย

● พยายามคััดสรรบุุคลากร
ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ
และมีีคุุณธรรมเข้้ามาร่่วมงาน
ให้้การฝึึกฝน พััฒนาพนัักงาน
ให้้พร้้อมรัับการเปลี่่�ยนแปลง
และสร้้างความมั่่�นคง
และผููกพัันทางใจ ด้้วยการ
	จััดสวััสดิิการและผลตอบแทน
ให้้อย่่างดีี
● ทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นทีีม
	ช่่วยเหลืือกััน และเคารพ
ความคิิดเห็็นซึ่่�งกัันและกััน

● ทำำ�งานด้้วยความใส่่ใจและ
	ปฏิิบััติิตามมาตรฐานความ
	ปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
	สิ่่�งแวดล้้อม
● มีีจิิตสำำ�นึึกรู้้�รัักษาและการใช้้
	ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า
	รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยเริ่่�ม
จากที่่�บ้้าน ที่่�ทำำ�งาน และ
ขยายผลสู่่�ภายนอก
● มีีส่่วนร่่วมในการรัักษา
	สิ่่�งแวดล้้อม ดููแลชุุมชน และ
	มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาสัังคม

เชื่่�อมั่่�นในคุุณค่่าของคน
ถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

เปิิดใจเรีียนรู้้� เปิิดรัับความแตกต่่าง

● เปิิดใจ ตั้้�งใจรัับฟััง ไม่่ยึึดติิดกัับความคิิดความเชื่่�อของตนเองฝ่่ายเดีียว
● ใฝ่่เรีียนรู้้� ไม่่อายที่่�จะบอกว่่าตััวเองไม่่รู้้�
●	ร่่วมมืือและสร้้างเครืือข่่ายทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
● กล้้ายอมรัับข้้อผิิดพลาดของตนเองและพร้้อมเรีียนรู้้�เพื่่�อก้้าวไปข้้างหน้้า

วััฒนธรรมองค์์กรด้้านนวััตกรรม
เอสซีีจีีพีีมีีความมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างนวััตกรรม
ในการพััฒนาธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์ และกระบวน
การผลิิตให้้ทัันสมััย ตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงตามกาลเวลา และ
พััฒนาสัังคมให้้ดีีขึ้้�น ด้้วยการปลููกฝััง
วััฒนธรรมองค์์กรในการสร้้างนวััตกรรม
การเปิิดใจและการท้้าทายตนเอง

ท้้าทายตนเอง เพื่่�อสิ่่�งที่่�ดีีกว่่าเดิิม

●
●
●
●
●

ไม่่ยึึดติิดกัับความสำำ�เร็็จทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน
กล้้าคิิดนอกกรอบ ไม่่หยุุดนิ่่�งเพื่่�อสิ่่�งที่่�ดีีกว่่าเดิิม
กล้้าแสดงความคิิดเห็็นที่่�แตกต่่าง พร้้อมยอมรัับข้้อสรุุป
กล้้าตััดสิินใจอย่่างทัันเวลาโดยมีีการประเมิินและบริิหารความเสี่่�ยง
กล้้านำำ�สิ่่�งที่่�คิิดและเรีียนรู้้�มาปฏิิบััติิให้้เกิิดผล โดยไม่่รอให้้สถานการณ์์บัังคัับ

อุุดมการณ์์และวิิสัย
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วิิสััยทััศน์์
เอสซีีจีีพีีเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านโซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรในภููมิิภาค
ด้้วยนวััตกรรมสิินค้้าและบริิการที่่�หลากหลาย
ควบคู่่�กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
เอสซีีจีีพีีดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
โดยมีี น โยบายและแนวปฏิิ บััติิ ที่่� ชัั ดเจน เพื่่� อ การบรรลุุ
เป้้ า หมายการพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืื น ของโลก (Sustainable
Development Goals, SDGs) มุ่่�งมั่่�นสร้้างความสมดุุล
ทั้้�งสามด้้าน คืือ เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีี
เป้้าหมายสููงสุุดคืือการช่่วยให้้ธุ ุรกิิจและผู้้ �มี ีส่ ่วนได้้เสีีย
บรรลุุ ค วามคาดหวัังทั้้� ง ในระยะสั้้� น และระยะยาวเพื่่� อ
การเติิ บโตที่�่ยั่�่งยืื น แม้้ อยู่่�ในท่่ ามกลางสถานการณ์์ ที่�่
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างคาดไม่่ถึึง ด้้วยการพััฒนาและเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน ทั้้�งมีีการใช้้พลัังงาน
ลดการปล่่อยของเสีีย เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีกว่่า
สอดคล้้องกัับหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีพี
ี มุ่่�
ี งมั่่น
� ต่่อการบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนทั้้�งหมด 13 เป้้าหมาย

การจ้้างงานที่่มีีคุ
� ณ
ุ ค่่าและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
(Decent Work and Economic Growth)
ส่่งเสริิมการเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ต่่อเนื่่�อง
ครอบคลุุมและยั่่�งยืืน การจ้้างงานที่่�มีีคุุณค่่า

อุุตสาหกรรม นวััตกรรม โครงสร้้างพื้้�นฐาน
(Industry, Innovation and Infrastructure)
พััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐานที่่พ� ร้้อมรัับการเปลี่่ย� นแปลง
ส่่งเสริิมการปรัับตััวให้้เป็็นอุุตสาหกรรมอย่่างยั่่ง� ยืืน
และทั่่�วถึงึ และสนัับสนุุนนวััตกรรม
เมืืองและถิ่่�นฐานมนุุษย์์อย่่างยั่่�งยืืน
(Sustainable Cities and Communities)
ทำำ�ให้้เมืืองและการตั้้�งถิ่่�นฐานของมนุุษย์์
มีีความปลอดภััย ทั่่�วถึึง พร้้อมรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
แผนการบริิโภคและการผลิิตอย่่างยั่่�งยืืน
(Responsible Consumption and Production)
รัับรองแผนการบริิโภคและการผลิิตอย่่างยั่่�งยืืน

ขจััดความยากจน
(No Poverty)
ขจััดความยากจนทุุกรููปแบบ ทุุกสถานที่่�

การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Climate Action)
ดำำ�เนิินมาตรการเร่่งด่่วน เพื่่�อรัับมืือกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและผลกระทบ

มีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
(Good Health and Well-being)
รัับรองการมีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
ของทุุกคน ในทุุกช่่วงอายุุ

การใช้้ประโยชน์์จากระบบนิิเวศทางบก
(Life On Land)
ปกป้้อง ฟื้้�นฟูู และส่่งเสริิมการใช้้ประโยชน์์
จากระบบนิิเวศทางบกอย่่างยั่่�งยืืน

การศึึกษาที่่�เท่่าเทีียม
(Quality Education)
รัับรองการศึึกษาที่่�เท่่าเทีียมและทั่่�วถึึง
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตแก่่ทุุกคน

สัังคมสงบสุุข ยุุติิธรรม ไม่่แบ่่งแยก
(Peace, Justice and Strong Institutions)
ส่่งเสริิมสัังคมสงบสุุข ยุุติธิ รรม ไม่่แบ่่งแยก
เพื่่�อการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน

ความเท่่าเทีียมทางเพศ
(Gender Equality)
บรรลุุความเท่่าเทีียมทางเพศ
พััฒนาบทบาทสตรีีและเด็็กผู้้�หญิิง

ความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(Partnerships for the Goals)
สร้้างพลัังแห่่งการเป็็นหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือ
ระดัับสากลต่่อการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน

การจััดการน้ำำ��และสุุขาภิิบาล
(Clean Water and Sanitation)
รัับรองการมีีน้ำำ��ใช้้ การจััดการน้ำำ��
และสุุขาภิิบาลที่่�ยั่่�งยืืน

อ้้างอิิงจาก https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/
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ภาพรวมธุุรกิิจ
เอสซีีจีีพีีเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านโซลููชัันบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรในภููมิิภาคโดยแบ่่งธุุรกิิจเป็็น 2 สายธุุรกิิจหลััก คืือ สายธุุรกิิจ
บรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain) และสายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ (Fibrous Chain)

ลัักษณะการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์
แบบครบวงจร
(Integrated
Packaging Chain)

1

มีีผลิิตภััณฑ์์กว่่า 120,000 รููปแบบ (SKUs) รองรัับตลาดผู้้�บริิโภค
ที่่มีี� ความต้้องการหลากหลายและเติิบโตสููง พร้้อมด้้วย Inspired
Solutions Studio ซึ่่�งให้้บริิการโซลููชัันด้้านการออกแบบและพััฒนา
บรรจุุภััณฑ์์ เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้าเฉพาะราย
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก
(Corrugated Containers)
มีีคุุณสมบััติิในการใช้้งานหลากหลาย
ปกป้้องสิินค้้าไม่่ให้้ได้้รัับความเสีียหาย
จากการขนส่่ง มีีการระบุุรายละเอีียด
สิินค้้าเพื่่�อสื่่�อสารกัับลููกค้้า
และป้้องกัันการปลอมแปลงสิินค้้า
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องพิิมพ์์สีี
เพื่่�อการแสดงสิินค้้า
(Retail Display Packaging)
บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับแสดงสิินค้้า
ณ จุุดซื้้�อ (Point-of-Purchase)
และสามารถวางบนชั้้�นวางสิินค้้า
ในร้้านค้้าปลีีกได้้โดยตรง (Shelf-Ready and Retail-Ready)
ช่่วยส่่งเสริิมการขายตามเทศกาล และใช้้เป็็นเครื่่�องป้้องกัันสิินค้้า
ระหว่่างการขนส่่ง
บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว
(Flexible Packaging)
เพื่่�อช่่วยยืืดอายุุการเก็็บรัักษาสิินค้้า
(Shelf Life) และมีีน้ำำ��หนัักเบาในการ
ขนส่่ง
บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป (Rigid Packaging)
ช่่วยนำำ�เสนอสิินค้้าบนชั้้�นวางให้้เห็็นเด่่นชััด
ช่่วยทำำ�ให้้สิินค้้าจัับและถืือได้้ง่่าย นอกจากนี้้�
ยัังถููกออกแบบให้้ง่่ายต่่อการรีีไซเคิิล
กระดาษบรรจุุภััณฑ์์ (Packaging Paper)
แบ่่งออกได้้เป็็น 2 ประเภทหลััก ได้้แก่่ กระดาษบรรจุุภััณฑ์์
และผลิิตภัณ
ั ฑ์์กระดาษอื่่น� ๆ เช่่น ม้้วนลามิิเนต กระดาษตััดแยกแผ่่น
กระดาษม้้วน แผ่่นเคลืือบผิิวลามิิเนตแรงดัันสููง (High Pressure
Laminate) และแผงรัังผึ้้�งระบายความร้้อน เป็็นต้้น
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สายธุุรกิิจ
เยื่่�อและกระดาษ
(Fibrous Chain)

2

ประกอบด้้วย บรรจุุภััณฑ์์อาหารปลอดภััยที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้แบรนด์์ “เฟสท์์” (Fest) ที่่�มีีรููปทรง
และความจุุหลากหลาย สวยงาม สามารถสััมผััสอาหาร
ได้้โดยตรง เหมาะแก่่การใช้้งานของผู้้�บริิโภค รวมถึึง
ผลิิตภััณฑ์์จากเยื่่�อประเภทต่่างๆ กระดาษพิิมพ์์เขีียน
และกระดาษอุุตสาหกรรม

การประกอบธุุรกิิจตามลัักษณะพื้้�นที่่�ทางภููมิิศาสตร์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทครอบคลุุมทั่่�วภููมิิภาคอาเซีียน
ในปีี 2563 บริิษััทมีีโรงงานผลิิต 42 แห่่งใน 5 ประเทศ
ในภููมิิภาคอาเซีียน ได้้แก่่ ประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม
ประเทศอิินโดนีีเซีีย ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ และประเทศ
มาเลเซีีย การที่่�บริิษััทประกอบธุุรกิิจครอบคลุุมพื้้�นที่่�
ทางภููมิิศาสตร์์นั้้�น ช่่วยส่่งเสริิมรููปแบบธุุรกิิจแบบครบวงจร
ตั้้�งแต่่ธุุรกิิจขั้้�นต้้นจนถึึงขั้้�นปลายของบริิษััทให้้มีีความ
แข็็งแกร่่งมากขึ้้�น เนื่่�องจากจะช่่วยสร้้างประโยชน์์จากการ
ผนึึกกำำ�ลัังร่่วมกััน (Synergy) ภายในกลุ่่�มบริิษััทย่่อยของ

บริิษััทมากขึ้้�น เช่่น การจััดหาวััตถุุดิิบอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในราคาต่ำำ��ลงและมีีคุุณภาพมากขึ้้�น รวมทั้้�งการแบ่่งปััน
ทรััพยากร การแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญ
ทางเทคนิิค บริิษััทยัังได้้พััฒนาแพลตฟอร์์มการจััดซื้้�อ
วััตถุุดิิบในระดัับภููมิิภาคเพื่่�อลดต้้นทุุนการจััดซื้้�อ นอกจากนี้้�
เอสซีีจีีพีียัังมีีนโยบายดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนครอบคลุุมทุุกประเทศที่่�เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ประเทศไทย
กำำ�ลัังผลิิตกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์

กำำ�ลัังผลิิตเยื่่�อ
และกระดาษ แบ่่งเป็็น
บรรจุุภััณฑ์์อาหาร

1.83
ล้้านตัันต่่อปีี

ฟิิลิิปปิินส์์

กำำ�ลัังผลิิตกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์

6,150
ตัันต่่อปีี

กำำ�ลัังผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
จากเยื่่�อและกระดาษ

0.23
ล้้านตัันต่่อปีี

เยื่่�อ

0.56
ล้้านตัันต่่อปีี

0.84
ล้้านตัันต่่อปีี

และกระดาษพิิมพ์์เขีียน

กำำ�ลัังผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
จากวััสดุุสมรรถนะสููง
และพอลิิเมอร์์ แบ่่งเป็็น
บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว

0.49
ล้้านตัันต่่อปีี

392
ล้้านตารางเมตรต่่อปีี
เวีียดนาม

กำำ�ลัังผลิิตกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์

0.50
ล้้านตัันต่่อปีี

และบรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป

25,100
ตัันต่่อปีี

7 โรงงาน
4 ประเทศ
บรรจุุภััณฑ์์
จากเยื่่�อ
และกระดาษ

25 โรงงาน
3 ประเทศ

กำำ�ลัังผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
จากเยื่่�อและกระดาษ

0.26
ล้้านตัันต่่อปีี

บรรจุุภััณฑ์์
จากวััสดุุ
สมรรถนะสููง
และพอลิิเมอร์์

6 โรงงาน
2 ประเทศ

กำำ�ลัังผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
แบบอ่่อนตััว

509
ล้้านตารางเมตรต่่อปีี
มาเลเซีีย

กำำ�ลังั ผลิิต
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหาร

15,800
ตัันต่่อปีี

กระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์

เยื่่�อและ
กระดาษ

4 โรงงาน
2 ประเทศ
อิินโดนีีเซีีย

กำำ�ลัังผลิิตกระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์

1.40
ล้้านตัันต่่อปีี

กำำ�ลัังผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
จากเยื่่�อและกระดาษ

0.07
ล้้านตัันต่่อปีี

อุุดมการณ์์และวิิสัย
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กระดาษ
บรรจุุภััณฑ์์

1Integrated

บรรจุุภััณฑ์์
กล่่องลููกฟููก

บรรจุุภััณฑ์์กล่่องพิิมพ์์สีี
เพื่่�อการแสดงสิินค้้า

Packaging
Chain
สายธุุรกิิจ
บรรจุุภััณฑ์์
แบบครบวงจร

นวััตกรรม
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

บรรจุุภััณฑ์์
แบบอ่่อนตััว

เอสซีี จีี พีี มุ่่� งวิิ จััย และพััฒนานวััตกรรมเพื่่� อ ส่่ ง
มอบโซลููชัันบรรจุุ ภัั ณฑ์์ ต ามหลัั ก เศรษฐกิิ จ
หมุุนเวีียน ด้้วยกระบวนการผลิิตที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม เพิ่่� ม ความสะดวก
ปลอดภััย ช่่วยยืืดอายุุสิน
ิ ค้้า สามารถรีีไซเคิิลหรืือ
ย่่อยสลายได้้ และมีีความคุ้้�มค่่าทางเศรษฐกิิจ โดย
เราใช้้นวััตกรรมในกระบวนการผลิิตตั้้ง
� แต่่ “ต้้นน้ำำ��”
คืื อ การพััฒนาวััตถุุดิิบ เส้้นใยและสารเติิมแต่่ง
“กลางน้ำำ��” คืือการพััฒนาวััสดุุกระดาษและพลาสติิก
และ “ปลายน้ำำ��” คืือการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์สิินค้้า

บรรจุุภััณฑ์์
แบบคงรููป

บรรจุุภััณฑ์์
อาหารและผลไม้้

Fiber Technology
เทคโนโลยีีเส้้นใย
และสารเติิมแต่่งขั้้�นสููง
ใช้้สารเติิมแต่่งสมรรถนะสููงเพิ่่�มความ
แข็็งแรงให้้กระดาษบรรจุุภััณฑ์์ ได้้แก่่
แป้้งดััดแปรนาโนเซลลููโลส (Fortina)
และสารเสริิมความแข็็งแรง
(Powerseries) ร่่วมกัับเทคโนโลยีี
การดััดแปลงและวิิศวกรรมเส้้นใย
เพื่่�อเพิ่่�มคุุณสมบััติิต้้านการฉีีกขาด
และแรงดัันทะลุุ
• Fortina เพิ่่�มความแข็็งแรงกระดาษได้้มากกว่่า 30-50% 		
	ทดแทนเยื่่�อใยยาว แป้้งดััดแปรนาโนเซลลููโลสสามารถใช้้เป็็น
เยื่่�อทดแทนเยื่่�อใยยาว ซึ่่�งไม่่สามารถผลิิตได้้ในประเทศ ลดการ
	นำำ�เข้้าเส้้นใยจากต่่างประเทศ

2
Fibrous

• Display Packaging Paper
กระดาษเคลืือบผิิวสำำ�หรัับ
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ต้้องการงานพิิมพ์์
	คุุณภาพสููงและสวยงาม

Chain

สายธุุรกิิจ
เยื่่�อและกระดาษ

• Sack Kraft Paper and Bag
กระดาษสำำ�หรัับผลิิตถุุงอุุตสาหกรรม เหนีียว ยืืดหยุ่่�น
ต้้านทานต่่อแรงดึึงสููง ทนต่่อการฉีีกขาด เหมาะสำำ�หรัับงาน
	อุุตสาหกรรมต่่างๆ
ผลิิตภััณฑ์์
กระดาษพิิมพ์์เขีียน

บรรจุุภััณฑ์์
อาหาร
เยื่่�อเคมีี
ละลายได้้
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High Strength & Lightweight Technology
เทคโนโลยีีผลิิตกล่่องน้ำำ��หนัักเบา
ใช้้เทคโนโลยีีการจััดเรีียงเส้้นใยและจััดโครงสร้้างเยื่่�อกระดาษแบบใหม่่
ร่่วมกัับเทคโนโลยีีการเคลืือบผิิวกระดาษที่่�ทำำ�ให้้มีีความแข็็งแรงและ
ผิิวเรีียบเนีียนเป็็นพิิเศษ ทำำ�ให้้งานพิิมพ์์คมชััดและสวยงาม
• Green Carton
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม ลดการใช้้
	วััตถุุดิิบกระดาษโดยยัังคง
	คุุณภาพและความแข็็งแรง
เทีียบเท่่าเดิิม ช่่วยลดพลัังงาน
ในการขนส่่งและลดต้้นทุุนการขนส่่ง
	ด้้วยน้ำำ��หนัักบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เบาลง
	ประหยััดพลัังงานในการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููก 		
42.38 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อตััน และลดการใช้้กระดาษ
ได้้มากกว่่า 25 กรััมต่่อตารางเมตร ในแต่่ละรุ่่�นของสิินค้้า
Advanced Material Technology
เทคโนโลยีีวััสดุุ
พััฒนาบรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์แบบอ่่อนตััวที่่�ผลิิตจากฟิิล์์มชนิิดเดีียวกััน
ทุุกชั้้น� (Multi-layer mono material) ที่่นำ� �ำ กลัับมารีีไซเคิิลได้้ง่า่ ย แต่่ยังั คง
คุุณสมบััติิการปกป้้องและทนแรงกระแทกสููง และพััฒนาวััสดุุพิิเศษ
Modified Atmosphere Packaging (MAP) เพื่่�อยืืดอายุุสิินค้้าประเภท
อาหารสด มีีคุุณสมบััติิควบคุุมการซึึมผ่่านของน้ำำ��และก๊๊าซออกซิิเจน
• R-1 บรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์ที่่�ผลิิต	
จากฟิิล์์มประกบหลายชั้้�น
โดยแต่่ละชั้้�นเป็็นพลาสติิกชนิิด
เดีียวกัันจึึงนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลได้้

Coating Technology
เทคโนโลยีีการเคลืือบผิิวด้้วย
Bravo Technology
สร้้างคุุณสมบััติิพิิเศษให้้บรรจุุภััณฑ์์ตามที่่�ต้้องการ
เช่่น ป้้องกัันการซึึมผ่่านของไขมััน ทนทานต่่อจุุดเยืือกแข็็ง
ความเป็็นฉนวน และปกป้้องสิินค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ช่่วยลดปริิมาณวััสดุุที่่�ใช้้ในการผลิิต และนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้ง่่าย
• Fest Chill บรรจุุภัณ
ั ฑ์์เฟสท์์ ชิิลล์์ ผลิิตจากเยื่่อ� ยููคาลิิปตัสั
จากป่่าปลููกเชิิงพาณิิชย์์ เคลืือบด้้วยฟิิล์์มที่่�สามารถ
สััมผััสอาหารได้้โดยตรง
เพิ่่�มความแข็็งแรง
บรรจุุอาหารร้้อนได้้ถึึง
130 องศาเซลเซีียส
ตอบโจทย์์บริิการ
เดลิิเวอรีี และเป็็นมิิตร
	ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม สามารถใส่่อาหารแล้้วนำ�ำ เข้้าตู้้�เย็็น
ในช่่องธรรมดาได้้ 5 วััน แล้้วนำ�ำ มาอุ่่�นร้้อนได้้ด้ว้ ยไมโครเวฟ
เพิ่่�มความสะดวกสบายให้้กัับผู้้�บริิโภคยุุคใหม่่
• FybroZeal ถุุงบรรจุุภัณ
ั ฑ์์กระดาษทำำ�จากเยื่่อ� ธรรมชาติิ
เคลืือบสารเพิ่่ม� การยึึดติิด แข็็งแรง ปิิดผนึึกด้้วยความร้้อน
โดยไม่่ต้้องเคลืือบ
	ฟิิล์์มพลาสติิก 		
สามารถนำำ�ไป
	รีีไซเคิิลและ		
	ย่่อยสลายเอง		
	ตามธรรมชาติิ

• Odorlock บรรจุุภััณฑ์์ควบคุุม
กลิ่่�นอาหารไม่่ให้้แพร่่กระจาย
รบกวนสิินค้้าอื่่�น เช่่น ทุุเรีียน
	ปลาร้้า ช่่วยให้้ขนส่่งและ
	วางจำำ�หน่่ายร่่วมกัับสิินค้้าอื่่�นได้้
• OptiBreath ถุุงบรรจุุภััณฑ์์รัักษาความสดของผัักและผลไม้้
	ช่่วยยืืดอายุุผลิิตภััณฑ์์ได้้นานขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับถุุงทั่่�วไป
TM

• OptiSorbXTM บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
	ยืืดอายุุซึ่่ง� สามารถดููดซัับ
	ก๊๊าซออกซิิเจน สำำ�หรับั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ขนมเบเกอรีี และอาหารที่่มีี�
องค์์ประกอบของไขมััน
	หรืือเหม็็นหืืนได้้ง่า่ ย

ศููนย์์พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และเทคโนโลยีี
(Product and Technology
Development Center, PTDC)

เอสซีีจีีพีีพััฒนานวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งใน
สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรและสายธุุรกิิจ
เยื่่�อและกระดาษ โดยมีีการพััฒนาจากทั้้�งหน่่วยงาน
ภายในธุุรกิิจและหน่่วยงานส่่วนกลาง ศููนย์์พััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์และเทคโนโลยีีเป็็นหน่่วยงานที่่�สนัับสนุุน
การทำำ�นวััตกรรมของทุุกสายธุุรกิิจในเอสซีีจีีพีี
มีีห้้องปฏิิบััติิการ วิิจััย ทดลอง ทดสอบสำำ�หรัับ
การประเมิินคุุณภาพและคุุณสมบััติิผลิิตภััณฑ์์
จากกระบวนการผลิิตต่่างๆ ซึ่่�งมีีบุุคลากรที่่�ทำำ�งาน
วิิจััยและพััฒนานวััตกรรมตามทิิศทางของธุุรกิิจ
และสร้้างความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานและ
มหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ต่่างๆ ทั้้�งในประเทศไทย
และต่่างประเทศ

อุุดมการณ์์และวิิสัย
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โซลููชัันบรรจุุภัณ
ั ฑ์์แบบครบวงจร
ถืือเป็็นหััวใจสำำ�คััญที่่เ� อสซีีจีพี
ี เี ดิินหน้้าพััฒนาขีีดความสามารถในการสร้้างสรรค์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ที่่�หลากหลายของลููกค้้าทุุกกลุ่่�ม ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ที่่�ครอบคลุุมทั้้�งบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ บรรจุุภััณฑ์์จากวััสดุุ
สมรรถนะสููงและพอลิิเมอร์์ บรรจุุภััณฑ์์อาหาร รวมทั้้�งบริิการออกแบบ การพิิมพ์์ และการตลาด สอดคล้้องกัับหลัักเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน ภายใต้้กระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า ช่่วยสร้้างประสบการณ์์ใหม่่
แก่่ผู้้�บริิโภคอย่่างสร้้างสรรค์์

ยกระดัับโซลููชััน
ด้้วยบุุคลากรคุุณภาพ

นัักออกแบบ

35
คน

ทีีมขายและ
บริิการลููกค้้า

500+
คน

นัักวิิจััย
และพััฒนา

90+
คน

วิิศวกรที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญ

120+
คน

Circular Economy Solutions
โซลููชัันเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

ออกแบบสิินค้้าและบริิการด้้วยการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ในทุุกกระบวนการ

• บรรจุุภััณฑ์์เฟสท์์ ไบโอ 		
ผลิิตจากเยื่่�อยููคาลิิปตััส
100% จากป่่าปลููก
เชิิงพาณิิชย์์ สััมผััสอาหาร
ได้้โดยตรง เป็็นมิิตร
	ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ย่่อยสลาย
ได้้ภายใน 60 วััน สะดวก
	กัับการอุ่่�นร้้อน นำำ�เข้้า		
ไมโครเวฟและเตาอบได้้

Smart & Functional Solutions
โซลูชันบรรจุภณฑ
ั
์อัจฉริยะ
ใช้้นวััตกรรมด้้านการ
ออกแบบวััสดุุโครงสร้้าง
การพิิมพ์์ และการผลิิต
ควบคู่่�กััน เพื่่�อสร้้าง
คุุณสมบััติิและฟัังก์์ชััน
พิิเศษให้้บรรจุุภััณฑ์์

• OptiSorbXTM บรรจุุภััณฑ์์
ที่่�มีีคุุณสมบััติิป้้องกััน
	ก๊๊าซออกซิิเจนและไอน้ำำ��สููง
	ร่่วมกัับเทคนิิคการดููดซัับ
	ก๊๊าซออกซิิเจนในบรรจุุภััณฑ์์
ภายหลัังการบรรจุุ ช่่วยคงคุุณภาพของสิินค้้าและยืืดอายุุการเก็็บสิินค้้าให้้ยาวนานขึ้้�น
เหมาะสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย เช่่น ขนม เบเกอรีี ถั่่�ว เนื้้�อสััตว์์แปรรููป เป็็นต้้น
Convenience Solutions
โซลููชัันอำำ�นวยความสะดวก

ออกแบบและพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
แก่่ลููกค้้าและผู้้�ใช้้งาน

• EzyPeel อีีกก้้าวของฟิิล์์มสำำ�หรัับทำำ�ฝาปิิดบรรจุุภััณฑ์์ พร้้อมคุุณสมบััติิ
ลอกออกง่่าย ลดความเสี่่�ยงของอาหารหกขณะเปิิดบรรจุุภััณฑ์์ และไม่่มีี
เศษพลาสติิกเหลืือติิดขอบ เพิ่่�มความสะดวกสบายให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
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E-commerce Solutions
โซลููชัันธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ

ตอบโจทย์์บรรจุุภััณฑ์์ทุุกรููปแบบสำำ�หรัับธุุรกิิจออนไลน์์
ทั้้�งขนาดใหญ่่ ขนาดกลาง และขนาดย่่อม

• DezpaX เป็็น E-commerce Platform ให้้ผู้้�ประกอบการร้้านอาหาร
ขนาดกลางและขนาดย่่อม สามารถเลืือกซื้้�อบรรจุุภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย
พร้้อมพิิมพ์์โลโก้้สร้้างแบรนด์์ลงบนบรรจุุภััณฑ์์ ด้้วยขั้้�นตอน
ที่่�สะดวกสบายที่่�สุุด รวมทั้้�งเป็็นช่่องทางจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ของโรงงานผู้้�ผลิิตและแปรรููปบรรจุุภััณฑ์์ ช่่วยให้้ผู้้�ประกอบการ
	ซื้้�อสิินค้้าได้้ในราคายุุติิธรรม และสั่่�งซื้้�อ
ในจำำ�นวนเหมาะสมกัับขนาดธุุรกิิจ

Small Lot Solutions
โซลููชัันสำำ�หรัับงานย่่อย

ตอบสนองผู้้�ประกอบการรายย่่อย ลดข้้อจำำ�กััด
ด้้านจำำ�นวนการผลิิตขั้้�นต่ำำ��และลดระยะเวลา
การผลิิต

•	สื่่�อเพื่่�อการโฆษณา Standee ด้้วยความก้้าวหน้้า
ของเทคโนโลยีีการพิิมพ์์ระบบดิิจิิทััลที่่�สามารถพิิมพ์์
	ตรงจากข้้อมููลไฟล์์งาน ไม่่มีีขั้้น� ตอนการเตรีียมแม่่พิมิ พ์์
	ช่่วยลดเวลาในกระบวนการผลิิตและข้้อจำำ�กััดด้้าน		
	จำำ�นวนการผลิิต ส่่งเสริิมการขายให้้สอดคล้้องกัับ		
กลยุุทธ์์ทางการตลาดของแบรนด์์

Marketing Event Solutions
โซลููชัันกิิจกรรมการตลาด

นำำ�เสนอโซลููชัันด้้านกิิจกรรมทางการตลาด
มีีบริิการที่่�หลากหลาย ตั้้�งแต่่การออกแบบ
การพิิมพ์์ การผลิิต การติิดตั้้�ง ไปจนถึึง
การจััดการรีีไซเคิิลเมื่่�อเสร็็จสิ้้�นการใช้้งาน

• PopTech สื่่�อโฆษณาหรืือชั้้�นวางของสำำ�หรัับ
	ส่่งเสริิมการขาย ติิดตั้้�งง่่ายด้้วยตนเองได้้ภายใน
ไม่่กี่่�วิินาทีี ด้้วยนวััตกรรม PopTech ชิ้้�นงาน
	ผ่่านการพิิมพ์์ที่่�มีีคุุณภาพสููง คมชััด สวยงาม

อุุดมการณ์์และวิิสัย
ั ทััศน์์
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้าน SD ที่่สำ
� �คั
ำ ญ
ั ในปีี 2563

มููลค่่าการจััดหา
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

รายได้้จากการขาย

4,790

พัันล้้านบาท

17%

ล้้านบาท

92.8

14

ผลิิตภััณฑ์์

อื่่�น ๆ

มาเลเซีีย

2%

18%

คู่่�ธุุรกิิจที่่�ได้้รัับ
การประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และการกำำ�กัับดููแล

ฟิิลิิปปิินส์์

3%
เวีียดนาม

รายได้้
จากการขาย
แยกตามประเทศ

11%

ไทย

52%

100%

เป็็นคู่่�ธุุรกิิจที่่�มีี
มููลค่่าการจััดหา
มากกว่่า

1

ล้้านบาท

ของเสีีย
อัันตรายและไม่่อัันตราย
ที่่�นำำ�ไปฝัังกลบ

อิินโดนีีเซีีย

14%

0.77ตััน
1,066,999 ตััน

จากของเสีียทั้้�งหมดที่่�จััดการ

โรงงานผลิิต

42
แห่่ง

EBITDA

จำำ�นวนพนัักงานไทย

16.9

8,802

พัันล้้านบาท

คน

ปริิมาณของเสีีย
ที่่�ส่่งไปเผากำำ�จััด
โดยไม่่ก่่อประโยชน์์

0.01

กิิโลกรััม
ต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์
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ปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจก
ที่่�ลดลง

ปริิมาณ
การใช้้
พลัังงาน
ที่่�ลดลง

12.8%

2.3

428,281

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2550

เพตะจููล

เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2550

สััดส่่วน
การนำำ�น้ำำ��กลัับมาใช้้ซ้ำำ��

สััดส่่วนการใช้้
เชื้้�อเพลิิงทดแทน

สิินค้้าและบริิการ
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ภายใน SCG Green Choice

14.1%
ค่่าใช้้จ่่ายและเงิินลงทุุน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

31.0%

5.4%

32
สิินค้้า

1,081
ล้้านบาท

สร้้างฝายชะลอน้ำำ��

ปริิมาณ
การใช้้น้ำำ��ที่่�ลดลง

11.1

อััตราการบาดเจ็็บจาก
การทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน
(พนัักงาน/คู่่�ธุุรกิิจ)

การลงทุุน
เพื่่�อการวิิจััย พััฒนา
และนวััตกรรม

ล้้านบาท

ปลููกป่่าบก

ราย

ในพื้้�นที่่�โรงงาน
และพื้้�นที่่�นอกโรงงาน

ล้้านลููกบากศ์์เมตร

74,097

ต่่อ

1,000,000
ชั่่�วโมง-คน

16.8%

ฝาย

529

0.087/0.296

เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2557

687

ต้้น

พััฒนาวิิสาหกิิจชุุมชน รายได้้จากโครงการหััตถกรรม
จัักสานจากวััสดุุเหลืือใช้้
ของโรงงาน

1,859,700
ทุุนการศึึกษา
ช่่วยเหลืือเยาวชน

1,142
ทุุน

การสนัับสนุุน
สิินค้้าชุุมชน

1,910,259
บาท

60

โรงเรีียน

บาท

พััฒนา
และขยายผล
"ชุุมชนไร้้ขยะ"

ส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�อาชีีพ
ในชุุมชน

36
ชุุมชน

29
ศููนย์์

อุุดมการณ์์และวิิสัย
ั ทััศน์์
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วิิกฤตโรคระบาดโควิิด 19 ทำำ�ให้้ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�ท้้าทายของ
ทุุกภาคส่่วนในสัังคมโลก
มาตรการป้้องกัันการระบาดที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�ง คืือการเว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคม (Social Distancing) ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมของผู้้�คนมากมาย การ Work from Home หลีีกเลี่่�ยง
กิิจกรรมที่่มีี� การรวมคนหมู่่�มาก และหลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรมในพื้้�นที่่�
สาธารณะ เช่่น ร้้านอาหาร ห้้างสรรพสิินค้้า ฯลฯ
ขณะที่่�ภาคธุุรกิิจและภาคอุุตสาหกรรมได้้รัับผลกระทบจากกิิจกรรม
ที่่ล� ดลงเมื่่อ� ผู้้�คนต้้องอยู่่�กับั บ้้านตามมาตรการควบคุุมโรคระบาดของรััฐ
ตลอดปีี 2563 เอสซีีจีีพีีได้้ปรัับตััวเพื่่�อรัับมืือ เปลี่่�ยนวิิกฤตเป็็นโอกาส
ให้้สอดคล้้องกัับความเปลี่่�ยนแปลงสู่่�วิิถีีใหม่่ (New Normal) และ
ยัังคงเฝ้้าระวัังและบริิหารจััดการอย่่างรอบคอบ จนกว่่าโลกจะหาวิิธีี
อยู่่�ร่่วมกัับโรคอุุบััติิใหม่่นี้้�ได้้อย่่างยั่่�งยืืน

| 14 | รายงานการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน 2563 เอสซีีจีพี
ี ี

รัับมืือวิิกฤตด้้วย BCM
Business Continuity Management หรืือ BCM ของเอสซีีจีพีีี
ได้้ทำำ�การวางระบบมาตั้้�งแต่่ปีี 2554 เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์วิิกฤต
ต่่างๆ เช่่น ภััยธรรมชาติิ การก่่อการร้้าย ฯลฯ และมีีการซัักซ้้อมแผน
ตามระบบเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี เพื่่อ� พร้้อมรัับสถานการณ์์ที่อ� ่ าจเกิิดขึ้น� ้ ได้้ทุกุ เมื่่อ�
ที่่�ผ่่านมาสถานการณ์์วิิกฤตมัักเกิิดขึ้้�นเฉพาะบางพื้้�นที่่� แต่่โรคระบาด
โควิิด 19 มีีการแพร่่กระจายไปทุุกพื้้�นที่่�และแทบทุุกประเทศ
ธวััชชััย วงศ์์ไพศาล Sustainability Productivity & Innovation
Management Director ประธานคณะทำำ�งานสถานการณ์์ฉุกุ เฉิิน
โควิิด 19 เอสซีีจีพีีี อธิิบายหลััก 4C ที่่�ได้้รัับมอบหมายจากประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารว่่าประกอบด้้วย Care คืือความห่่วงใยในพนัักงาน คู่่ธุ� รุ กิิจ
สัังคม ชุุมชน ลููกค้้า และผู้้�เกี่่ย� วข้้อง Control คืือการกำำ�หนดมาตรการ
และแนวปฏิิบัติั ที่ิ ่�ชััดเจน เพื่่�อควบคุุมสถานการณ์์และความเสี่่�ยง
ให้้อยู่่� ในวงจำำ�กัดั Contingency คืือการประเมิินสถานการณ์์ล่ว่ งหน้้า
วางแผน เตรีียมรัับมืือกัับสิ่่�งที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น และบริิหารจััดการ
ให้้ธุรุ กิิจสามารถเดิินต่่อไปได้้ และ Communication คืือการสื่่อ� สาร
อย่่างสม่ำำ��เสมอและทั่่�วถึึง

ธวััชชััย วงศ์์ไพศาล
Sustainability Productivity & Innovation Management
Director

“ผู้้�บริิหารต้้องเป็็นผู้้�นำำ� เนื่่�องจากสถานการณ์์ไม่่ปกติิ เราต้้องบริิหาร
ด้้วยความห่่วงใยและตอบสนองฉัับไวทัันสถานการณ์์ จุุดสำำ�คััญคืือ
ต้้องมีีทิิศทางชััดเจน ต้้องทำำ�ให้้ลููกทีีมเห็็น ทำำ�ให้้การขัับเคลื่่�อนเป็็นไป
ในทิิศทางเดีียวกััน”
เอสซีีจีพีีติ
ี ดิ ตามสถานการณ์์ตั้้ง� แต่่ข่า่ วการระบาดครั้้ง� แรกในเมืืองอู่่ฮั่� น�่
ประเทศจีีน และเริ่่ม� แจ้้งเตืือนเป็็นการภายใน เมื่่�อสถานการณ์์ยกระดัับ
จึึงเริ่่�มประชุุมและประเมิินผลกระทบต่่อธุุรกิิจ จััดเตรีียมระบบรองรัับ
มาตรการต่่างๆ สำำ�หรัับทุุกโรงงานทั้้�งในและต่่างประเภท เช่่น ระบบ
คััดกรองผู้้�เข้้าอาคาร ระบบการเคลื่่�อนย้้ายผู้้�สงสััยติิดเชื้้�อ ระบบการ
ทำำ�งานผ่่าน VPN การประกาศนโยบาย Work from Home และ
การจััดระบบสลัับพนัักงานเข้้างาน การจััดเตรีียมอุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วน
บุุคคล ฯลฯ
ด้้วยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่มีี� ความพร้้อมและความร่่วมมืือ
จากโรงงานทุุกแห่่งในการซัักซ้้อมและเตรีียมความพร้้อม เมื่่�อเริ่่�ม
เปิิดระบบ BCM ปฏิิบััติิตามมาตรการภายใต้้สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
โดยมีีผู้้�บริิหารทุุกระดัับเป็็นผู้้�นำำ�ทำำ�ให้้เห็็นเป็็นตััวอย่่าง ธุุรกิิจและ
โรงงานของเอสซีีจีีพีีทุุกแห่่งก็็สามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
“เรามีีระบบที่่�ชััดเจน เมื่่�อเกิิดเหตุุวิิกฤตขึ้้�น เราแค่่นำำ�ระบบที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
มาใช้้งานและดำำ�เนิินการทุุกอย่่างไปตามขั้้�นตอน” โอภาส รัักษ์์กุลช
ุ น
Corporate Human Resources Director หนึ่่�งในคณะทำำ�งานฯ
อธิิบายถึึงการทำำ�งานของระบบ BCM
คณะทำำ�งานฯ ดัังกล่่าวเกิิดจากการรวบรวมตััวแทนทุุกสายงาน
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ จากสายการผลิิต การวิิจััย
และพััฒนา การจััดการวััตถุุดิิบ การวิิศวกรรม การวางแผนการตลาด
และการขาย การขนส่่ง การบุุคคล การเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ
การสื่่�อสาร มาร่่วมกัันกำำ�หนดมาตรการและแนวทางปฏิิบััติิ จากนั้้�น
สื่่�อสารให้้พนัักงาน คู่่�ธุุรกิิจ และลููกค้้า เพื่่�อให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

โอภาส รัักษ์์กุุลชน
Corporate Human Resources Director

“กรณีีที่่จ� าการ์์ตา ประเทศอิินโดนีีเซีีย พอเกิิดสถานการณ์์เราก็็ประเมิิน
ว่่าพื้้�นที่่�ที่่เ� ราดำำ�เนิินธุุรกิจิ อยู่่�น่่าจะระบาดหนัักและไม่่ปลอดภััย เราจึึง
ทำำ�งานโดยใช้้เทคโนโลยีีช่ว่ ย” โอภาสยกตััวอย่่างสถานการณ์์จริิงที่่�
เกิิดขึ้้�นกัับการรัับมืืออย่่างสอดคล้้องกัับหลััก 4C ที่่�เอสซีีจีีพีีใช้้เป็็น
แนวคิิดบริิหารจััดการภายใต้้สถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
“เหตุุการณ์์ครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้เรายัังเห็็นช่่องโหว่่ที่่�ต้้องพััฒนาคนของเรา
ให้้พร้้อมมากกว่่านี้้� ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องดีี เพราะทำำ�ให้้คนของเรายืืดหยุ่่�น
แข็็งแกร่่ง และพร้้อมรัับกัับทุุกสถานการณ์์มากขึ้้�น” โอภาสทบทวน
บทเรีียนเหตุุการณ์์ปีี 2563 อย่่างตรงไปตรงมา ด้้วยวิิสััยทััศน์์ที่่�
มองเห็็นจุุดอ่่อนเป็็นโอกาสปรัับปรุุงองค์์กรให้้เข้้มแข็็งยิ่่�งขึ้้�น
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นวััตกรรมเพื่่�อสัง
ั คม
นวััตกรรมเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญที่่�เอสซีีจีีพีีใช้้ขัับเคลื่่�อนองค์์กร
ให้้ปรัับตััวอย่่างว่่องไวและทัันต่่อความเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมโลก
โดยได้้วิิจััยและพััฒนานวััตกรรมมาอย่่างต่่อเนื่่�อง

ศููนย์์พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และเทคโนโลยีีของเอสซีีจีีพีียัังได้้ผลิิต
เจลแอลกอฮอล์์ทำำ�ความสะอาดมืือมอบให้้แก่่มููลนิิธิิศุุภนิิมิิต
แห่่งประเทศไทย เพื่่�อมอบให้้เยาวชนและเจ้้าหน้้าที่่�ของมููลนิิธิิฯ
รวมทั้้�งหน่่วยงานเครืือข่่ายในชุุมชน
“ความท้้าทายคืือความเร่่งรััดเรื่่อ� งเวลาที่่�ต้้องรีีบส่่งมอบให้้ผู้้�ปฏิิบััติิ
งานสามารถใช้้งานได้้ทัันกัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน เราจึึงแบ่่งงานและ
หน้้าที่่�กัันชััดเจน ค้้นหาปััญหาระหว่่างทางให้้เร็็วเพื่่�อจะได้้มีีเวลาแก้้ไข
และสุุดท้้ายทำำ�ให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่เ� หมาะสมทัันเวลาแก่่การนำำ�ไปใช้้ แม้้จะ
ยัังไม่่ใช่่ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดีีที่่�สุุด แต่่ต้้องผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานสากล”
หนึ่่�งในทีีมนวััตกรรมของเอสซีีจีีพีีบอกเล่่าถึึงเบื้้�องหลัังการวิิจััย
และพััฒนา

ไม่่เพีียงโรงพยาบาลที่่�ต้้องการอุุปกรณ์์ป้้องกัันการแพร่่เชื้้�อ
สถานประกอบการหลายแห่่งก็็มีีความจำำ�เป็็นและต้้องการเช่่นกััน
เอสซีีจีีพีีจึึงคิิดค้้นนวััตกรรมมาตอบโจทย์์ เช่่น ฉากกั้้�น U-space by
Doozy Pack ซึ่่�งพััฒนาขึ้้�นมาเพื่่�อรองรัับวิิถีีชีีวิติ New Normal
ที่่ต้� อ้ งเว้้นระยะห่่างทางสัังคม โดยทำำ�จากกระดาษลููกฟููก ออกแบบให้้มีี
หลายขนาดและรููปแบบ เช่่น ตั้้�งทรงตััวยูู ตััวแอล และตััวไอ เพื่่�อให้้
ใช้้ได้้ในทุุกพื้้�นที่่� ติิดตั้้�งง่่าย สะดวก น้ำำ��หนัักเบา พัับเก็็บได้้ ไม่่เปลืือง
พื้้�นที่่� อีีกทั้้�งมีีลวดลายให้้เลืือกหลายสไตล์์ นอกจากนี้้�ยังั นำำ�กลัับมา
รีีไซเคิิลได้้ และการพััฒนากระดาษอนามััยใช้้คลุุมตััดผมให้้แก่่
ผู้้�ประกอบการร้้านตััดผมและร้้านเสริิมสวยในพื้้�นที่่�รอบโรงงาน
เพื่่�อให้้ผู้้�รัับบริิการใช้้กระดาษนี้้�แทนการใช้้ผ้้าคลุุมซ้ำำ�� ซึ่่�งจะช่่วย
ลดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 และเพิ่่�มความปลอดภััย
ของผู้้�ใช้้บริิการร้้านตััดผม

Resilience ปรัับตััวเพื่่�อเติิบโต
การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร
ต่่างๆ ประสบความยากลำำ�บากถึึงขั้้�นชะงัักงััน ไม่่เพีียงความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคที่่เ� ปลี่่ย� นไป แต่่ยังั รวมถึึงด้้านห่่วงโซ่่อุปท
ุ านของการผลิิต
ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19 เอสซีีจีีพีีพยายามลดผลกระทบ
โดยการจััดหาวััตถุุดิิบจากหลากหลายแหล่่ง เพิ่่�มสััดส่่วนการจััดหา
วััตถุุดิิบหลัักและบริิการจากแหล่่งภายในประเทศที่่�สามารถจััดส่่ง
วััตถุุดิิบได้้ในเวลาสั้้�นกว่่า รวมทั้้�งจััดหาวััตถุุดิิบจากแหล่่งวััตถุุดิิบ
ภายในเอสซีีจีีพีีเอง
ด้้านการดููแลลููกค้้า เอสซีีจีพีีี เน้้นการทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิดิ โดยพััฒนา
โซลููชัันที่่�เหมาะสมกัับลููกค้้าแต่่ละราย เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคปลายทางที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะในผลิิตภัณ
ั ฑ์์
บางประเภท เช่่น ผลิิตภััณฑ์์เกี่่�ยวกัับการดููแลรัักษาความสะอาดและ
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สุุขอนามััย ขวดบรรจุุเจลแอลกอฮอล์์ ถุุงมืือยาง
อาหารกระป๋๋อง อาหารแช่่แข็็ง เครื่่�องดื่่�ม
ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ ฯลฯ รวมทั้้�งลููกค้้าที่่�ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซซึ่่�งเติิบโตขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วตาม
กระแสวิิถีีใหม่่
เพื่่�อตอบสนองพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่นิ� ยิ มใช้้บริิการ
สั่่ง� อาหารเดลิิเวอรีี เอสซีีจีีพีีได้้พััฒนาบรรจุุภััณฑ์์
อาหารเฟสท์์ ชิิลล์์ (Fest Chill) ที่่มีี� ความแข็็งแรง
บรรจุุอาหารร้้อนได้้ถึึง 130 องศาเซลเซีียส สามารถ
เรีียงซ้้อนได้้ ตอบโจทย์์บริิการเดลิิเวอรีี และเป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สามารถใส่่อาหารแล้้วนำำ�เข้้าตู้้�เย็็น
ในช่่องธรรมดาได้้ 5 วััน แล้้วนำำ�มาอุ่่�นร้้อนได้้ด้้วย
ไมโครเวฟ เพิ่่�มความสะดวกสบายให้้กัับผู้้�บริิโภค
ยุุคใหม่่ ข้้อสำำ�คััญหลัังจากการใช้้งานยัังสามารถ
ลอกฟิิล์์มเพื่่�อนำำ�ไปรีีไซเคิิล และบรรจุุภััณฑ์์์�สามารถ
ย่่อยสลายได้้ตามธรรมชาติิภายใน 60 วััน ผลิิตภาย
ใต้้มาตรฐานระดัับสากล ทั้้�งมาตรฐาน BRC (British
Retail Consortium), มาตรฐาน HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point) รวมถึึงมาตรฐาน
ตามหลัักเกณฑ์์และวิิธีกี ารที่่ดีี� ในการผลิิตอาหาร หรืือ
GMP (Good Manufacturing Practice) เพื่่�อให้้
มั่่�นใจได้้ว่่า บรรจุุภััณฑ์์อาหารปลอดภััยเฟสท์์
มีีความสะอาด ปลอดภััย และสามารถสััมผััสอาหาร
ได้้โดยตรง ไม่่มีีสารตกค้้างที่่�เป็็นอัันตราย

ทั้้�งยัังมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบเป็็นระบบการซื้้�อขายออนไลน์์
ตามนโยบาย “ปรัับหน้้าร้้านสู่่�หน้้า Web” ด้้วยการเปิิดเว็็บไซต์์
อีีคอมเมิิร์์ซ www.festforfood.com ซึ่่�งจำำ�ลองหน้้าร้้าน Fest Shop
ให้้ลููกค้้าสามารถเลืือกซื้้�อบรรจุุภััณฑ์์อาหารปลอดภััยเฟสท์์ได้้อย่่าง
สะดวกและรวดเร็็ว เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิการชำำ�ระค่่าสิินค้้าผ่่าน
ช่่องทางการชำำ�ระเงิินออนไลน์์ (Online Payment Gateway) ด้้วย
บััตรเครดิิตและเงิินโอนได้้อย่่างปลอดภััย พร้้อมส่่งมอบสิินค้้า
ให้้ถึงึ มืือลููกค้้าด้้วยการขนส่่งที่่มีีป
� ระสิิทธิภิ าพ ด้้วยแนวคิิด “สะดวกซื้้อ�
สะดวกสั่่�ง สะดวกจ่่าย สะดวกส่่ง” นอกจากนี้้�ในเว็็บไซต์์ยััง
แนะนำำ�ร้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าเฟสท์์ใกล้้เคีียงกัับที่่�อยู่่�ลููกค้้า
และแนะนำำ�ร้้านอาหารที่่�เลืือกใช้้บรรจุุภััณฑ์์เฟสท์์บนหน้้าเพจ
“ครััวติิดดาว by fest” เพื่่�อส่่งเสริิมหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจให้้ก้้าวฝ่่า
วิิกฤตไปด้้วยกััน ความสามารถในการปรัับตััวต่่อสถานการณ์์
โดยยัังคงรัักษามาตรฐานความปลอดภััยและสุุขอนามััยขั้้�นสููงไว้้ได้้
ทำำ�ให้้เอสซีีจีีพีีได้้รัับความเชื่่�อถืือจากลููกค้้า ส่่งผลให้้ปริิมาณการขาย
ของเอสซีีจีีพีีในปีี 2563 เพิ่่�มสููงขึ้้�นและสามารถขยายฐานลููกค้้า
ได้้กว้้างขึ้้�น
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รายงานการพััฒนาที่่ยั่่
� ง
� ยืืน 2563 เอสซีีจีพี
ี ี

“ท่่ามกลางความเปลี่่�ยนแปลงและเทรนด์์ต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น ทั้้�งการเติิบโตของธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ
การขยายตััวของผู้้�บริิโภคในภููมิิภาคอาเซีียน การเปลี่่�ยนแปลงของไลฟ์์สไตล์์ผู้้�บริิโภค และ
การใส่่ใจรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�เข้้ามามีีบทบาทเพิ่่�มขึ้้�นต่่อการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์
เอสซีีจีพีี ไี ด้้ดำ�ำ เนิินงานเชิิงรุุกและจััดการอย่่างรวดเร็็วผ่า่ นกลยุุทธ์์การทำำ�งานแบบใกล้้ชิดิ ลููกค้้า
(Customer-centricity) ด้้วยการเข้้าใจปััญหาและเพิ่่�มความสามารถในการพััฒนานวััตกรรม
ในรููปแบบของ Packaging Solutions เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้า
โดยวางกระบวนการทำำ�งานอย่่างเป็็นระบบ ตั้้�งแต่่การรัับโจทย์์จากลููกค้้า นำำ�เสนอไอเดีีย
และโซลููชััน และจััดทำ�สิ
ำ นิ ค้้าตััวอย่่างจนได้้ชิ้้น� งานที่่ต� รงกัับความต้้องการ นอกจากนี้้�บริิษัทยั
ั งั มีี
ความพร้้อมทั้้�งบุุคลากรและเทคโนโลยีี มีีศููนย์์พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และเทคโนโลยีีคิิดค้้น
นวััตกรรมบรรจุุภััณฑ์์ต่่างๆ มีีนัักออกแบบมืืออาชีีพที่่�พร้้อมสร้้างสรรค์์และให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
ตลอดจนมีีการลงทุุนเครื่่�องจัักรและเทคโนโลยีีที่่�ล้ำำ��สมััยอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งหมดนี้้�เพื่่�อส่่งมอบ
โซลููชัันด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ตอบโจทย์์ลููกค้้าได้้มากที่่�สุุด
คำำ�ว่่า ‘โซลููชััน’ นำำ�มาใช้้นิิยามกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานกัันอย่่างกว้้างขวางในหลายองค์์กร
แต่่คำำ�นี้้�สามารถตีีความได้้หลากหลาย จึึงทำำ�ให้้เกิิดช่่องว่่างความเข้้าใจที่่�ไม่่ตรงกััน
เอสซีีจีีพีีตระหนัักถึึงเรื่่�องนี้้� และเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจที่่�ตรงกัันให้้แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกคน
ได้้แก่่ พนัักงาน ลููกค้้า รวมถึึงลููกค้้าของลููกค้้า (Consumer) จึึงได้้ลงทุุนสร้้าง
SCGP Inspired Solutions Studio เพื่่อ� นำำ�เสนอโซลููชัันด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่ห�่ ลากหลายและจัับต้้องได้้
ช่่วยเพิ่่�มประสบการณ์์ที่่�แตกต่่าง รวมถึึงจุุดประกายความคิิดให้้แก่่ลููกค้้าในการต่่อยอดพััฒนา
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ๆ เพื่่อ� ตอบโจทย์์ความต้้องการลููกค้้าของลููกค้้า (Consumer) ได้้มากที่่สุ� ดุ
เอสซีีจีพีี ยัี งั ยิินดีีที่จ�่ ะให้้สตููดิิโอแห่่งนี้้�มีส่ี ว่ นช่่วยส่่งเสริิมและร่่วมมืือกัับสถาบัันและมหาวิิทยาลััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านการส่่งเสริิมบรรจุุภััณฑ์์ เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจให้้ดีีไซเนอร์์รุ่่�นใหม่่ รวมถึึง
บุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมนี้้� มาช่่วยยกระดัับการพััฒนาอุุตสาหกรรมบรรจุุภััณฑ์์
ในประเทศไทยและภููมิิภาคให้้สามารถแข่่งขัันในเวทีีระดัับโลกได้้ต่่อไป”
สุุชััย กอประเสริิฐศรีี
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
กิิจการบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
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“เสีียงจากลููกค้้า”

“ขอชื่่�นชม SCGP Inspired Solutions Studio ว่่าออกแบบ
มาด้ว้ ยแนวคิิดที่่ดี� มี าก ทั้้ง� การจััด Display และการแบ่่งโซนต่่างๆ
ทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�มาชมได้้เห็็นผลิิตภััณฑ์์ เทคโนโลยีี และนวััตกรรม
ทั้้�งหมดของเอสซีีจีีพีี เหมืือน One Stop Shopping ซึ่่�งมีี
หลายตััวอย่่างที่่�น่่าสนใจสำำ�หรัับบริิษััทเรา เช่่น ถุุงย่่อยสลายได้้
ซึ่่� ง เป็็ น บรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ช่่ ว ยตอบโจทย์์ เ รื่่� อ งความยั่่� ง ยืืนได้้ ด้้ ว ย
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ช่่วยยืืดอายุุผลิิตภััณฑ์์ ก็็นัับว่่าตรงกัับสิินค้้าของเรา
Ezy Steam บรรจุุภัณ
ั ฑ์์อาหารที่่�อุ่่�นในเตาไมโครเวฟ โดยไม่่ต้อ้ ง
ตััดหรืือฉีีกซองทำำ�ให้้ใช้้งานสะดวกดีีมาก นอกจากนี้้ก็� มี็ ี Display
ทำำ� จากกระดาษสำำ� หรัั บ จัั ด งานแสดงสิิ น ค้้าทดแทนการใช้้
วััสดุุอื่่�นๆ ที่่�ไม่่สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ เร็็วๆ นี้้�เราคงจะพา
เจ้้าหน้้าที่่� ใ นส่่ ว นต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้องของบริิ ษัั ทม าชม
SCGP Inspired Solutions Studio เพื่่�อให้้เขาได้้เห็็นอย่่างที่่�
เราเห็็น ในอนาคตเราคงมีีโอกาสร่่วมงานกัับเอสซีีจีีพีีมากขึ้้�น
โดยเฉพาะการพััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ำ หรัับผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ เราเห็็นว่่า
เอสซีีจีพีี เี ป็็น Total Packaging Solutions Provider ที่่�ให้้บริิการ
ลููกค้้าได้ค้ รบทุุกอย่่างจริิงๆ ตั้้ง� แต่่การออกแบบจนถึึงการผลิิต เรีียก
ได้้ว่า่ เป็็นเพื่่�อนคู่่�คิิดและมิิตรคู่่�ธุุรกิิจ”
ถนอมวงศ์์ แต้้ไพสิิฐพงษ์์
Chief Administrative Officer
บริิษััทเบทาโกร จำำ�กััด (มหาชน)
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“นัับเป็็นศููนย์์นวััตกรรมที่่�ช่ว่ ยเปิิดมุมม
ุ องในการพััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
และส่่งเสริิมผลิติ ภััณฑ์์ของเราให้้กัับลููกค้้า เราได้้ไอเดีียที่่น่� า่ สนใจมาก
อย่่ า งแพคเกจจิ้้� ง ที่่� ทำำ� เป็็ น เฟอร์์ นิิ เ จอร์์ ใ ช้้ในคอนโดฯ หรืือ
กล่่องบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็น Display ได้้ด้้วย ทำำ�ให้้รู้้�สึึกแปลกใหม่่
และเป็็นไอเดีียที่่เ� ราสนใจนำำ�ไปพััฒนาตลาดต่่อ ที่่ผ่� า่ นมาบริิษัทข
ั องเรา
ได้้ร่่วมงานกัับ SCGP Inspired Solutions Studio ในเรื่่�อง
การออกแบบและการพิิมพ์์บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับสิินค้้าของเราอยู่่�
แล้้ว ซึ่่�งเทคโนโลยีีการพิิมพ์์ของเอสซีีจีีพีี นัับว่่าโดดเด่่นสามารถ
ดึึงดููดความสนใจของลููกค้้าและแตกต่่างจากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ทั่่ว� ๆ ไป
ในท้้องตลาด ในอนาคตเราอาจมีีโครงการเกี่่�ยวกัับบรรจุุภััณฑ์์
สำำ�หรัับผลิิตผลทางการเกษตรซึ่่�งเกิิดจากการที่่�ผู้้�บริิหารของ
สิิงห์์ปาร์์คเชีียงรายได้้มาเยี่่�ยมชมที่่�สตููดิิโอ เอสซีีจีีพีีมีีนวััตกรรม
ด้้านบรรจุุภััณฑ์์มากมาย ต่่อไปน่่าจะขยาย SCGP Inspired
Solutions Studio ให้้กว้้างขวางขึ้้�น เพื่่�อจััดแสดงสิินค้้าและ
นวัั ต กรรมให้้มากกว่่ า นี้้� ช่่ ว ยเปิิ ด โลกทัั ศ น์์ ใ ห้้กัั บ ทางลููกค้้า
ได้้มากขึ้้�นอีีก”
จัักรกฤษ เกาทััณฑ์์
ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มงานจััดซื้้�อกลาง
บริิษััทบุุญรอดบริิวเวอรี่่� จำำ�กััด

“SCGP Inspired Solutions Studio ไปแล้้วได้้ Inspiration
กลัับมาจริิงๆ แสดงให้้เห็็นการทำำ�งานมาอย่่างต่่อเนื่่อ� งของเอสซีี
จีีพีี และมีีเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เข้้ามาตอบโจทย์์ลููกค้้า ช่่วยจุุดประกาย
ไอเดีียใหม่่ๆ ในการพััฒนางานของเรา ซึ่่ง� เดิิมเรามีีโครงการที่่�ทำ�ำ
ร่่วมกัับทางเอสซีีจีพีี อี ยู่่�แล้้ว ยิ่่ง� เมื่่อ� ได้้มาชมที่่�สตููดิิโอก็็ยิ่่ง� มั่่น� ใจมากขึ้้น�
เมื่่�อเข้้ามาแล้้วรู้้�สึึกเข้้าถึึงง่่ายเพราะจััดสภาพแวดล้้อมเหมืือน
อยู่่�ในชีีวิตปร
ิ ะจำำ�วันั มีีสินิ ค้้าหลายอย่่างที่่�น่า่ สนใจและยัังไม่่เคยเห็็น
มาก่่อน เช่่น กล่่องที่่�ทำ�ำ เหมืือน Jigsaw อยู่่�บน Pallet ตััวเดีียวกััน
ซึ่่�งน่่าจะเหมาะกัับการส่่งออกอาหารไปต่่างประเทศ ซึ่่�งเราอาจ
พัั ฒ นาเป็็ น โครงการต่่ อ ไป อยากให้้สื่่� อ สารข้้อมููลมากขึ้้� น ว่่ า
วััสดุุแต่่ละอย่่างที่่�จัดั แสดงมีีส่ว่ นช่่วยสร้้างความยั่่�งยืืนได้อ้ ย่่างไร
ในอนาคตอยากจะนำำ�ทีี ม งานด้้ า นการพัั ฒ นาบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ข อง
บริิษัทั เราไปเยี่่�ยมชม รู้้�สึึกประทัับใจมากครัับ”
กิิตติิ หวัังวิิวััฒน์์ศิิลป์์
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ฝ่่ายวิิจััยและพััฒนา
บริิษััทเจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร จำำ�กััด (มหาชน)

“เราพาทีีมการตลาดไปดููแล้้วได้้ไอเดีียใหม่่ๆ กลัับมามากมาย ไม่่ว่า่
จะเป็็นรููปแบบของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ทัันสมััย ตอบโจทย์์การใช้้งาน
หลายอย่่าง และมีีบรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับการออกบููทที่่�สวย ทัันสมััย
มีี ค วามคิิ ด สร้้างสรรค์์ บริิ ษัั ทข องเราทำำ�ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ กี่่� ย วกัั บ
ผ้้าอ้้อมสำำ�เร็็จรููป พอมาเห็็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ตัวั หนึ่่ง� ที่่ช่� ว่ ยเก็็บกลิ่่น� ทำำ�ให้้
เราได้ไ้ อเดีียว่่าอาจมาใช้้ช่่วยเก็็บกลิ่่น� ของผ้้าอ้้อมที่่�ใช้้แล้้ว เพราะบางครั้้ง�
คุุณแม่่ก็ยั็ งั ไม่่สามารถนำำ�ผ้้าอ้้อมใช้้แล้้วไปทิ้้�ง และมีีอีกี บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
หนึ่่�งที่่�มีี Barcode เชื่่อ� มต่่อเข้้า YouTube ดููโฆษณาได้้ ซึ่่ง� เหมาะ
กัับคุุณแม่่ที่่�ไป Shopping ได้้รู้้�รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์ของเรา
เพิ่่ม� เติิม แต่่ต่อ่ ให้้นวััตกรรมดีีขนาดไหนถ้้าการบริิการไม่่ดีก็ี เ็ หมืือน
กัับการปิิดประตููบ้้าน ต้้องยอมรัับว่่าทีีมงานของเอสซีีจีีพีีทุุกคน
มีีใจให้้กัับการบริิการลููกค้้ามากๆ บริิการของเอสซีีจีพีี คืืี ออัันดัับ 1
และเรายัังได้้ความคิิดสร้้างสรรค์์มากมายจาก SCGP Inspired
Solutions Studio ทำำ�ให้้เอสซีีจีีพีีเป็็นพัันธมิิตรสำำ�คััญในการทำำ�
ธุุรกิิจของเรา”
ช่่อผกา สิิทธิิกรวานิิช
ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดซื้้�อ
บริิษััทดีีเอสจีี อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
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บ้้านโป่่งโมเดล
อำำ�เภอ Like (ไร้้) ขยะ

ขยะจึึงเป็็นต้้นตอที่่�เขาต้้องจััดการ ผู้้�ใหญ่่บ้้านได้้ความคิิดว่่าปััญหา
อยู่่�ที่่�ถัังขยะ ตราบใดที่่�ยัังมีีถัังขยะ ชาวบ้้านก็็จะยัังคงทิ้้�งขยะ จึึงขอ
ความร่่วมมืือกัับเทศบาลเก็็บถัังขยะออกจากหมู่่�บ้้าน และขอ
ความร่่วมมืือจากชุุมชนให้้ค่อ่ ยๆ ปรัับตััวเปลี่่ย� นมาใช้้ถุงุ ดำำ�แทน พร้้อมกัับ
เริ่่�มแยกขยะกัันอย่่างจริิงจััง จนต่่อมาแม้้แต่่ถุุงดำำ�ก็็ไร้้ความจำำ�เป็็น
ขยะบ้้านรางพลัับลดจำำ�นวนลงเรื่่�อยๆ ขยะที่่�เทศบาลเคยใช้้เวลาเก็็บ
3-4 ชั่่�วโมง สุุดท้้ายใช้้เวลาเก็็บแค่่ไม่่ถึึงชั่่�วโมง และมาเก็็บเพีียง
สััปดาห์์ละครั้้�งเท่่านั้้�น
ขยะหายไปไหน
ขยะหายกลายเป็็นรายได้้ของชุุมชน เพราะชุุมชนเรีียนรู้้�ว่า่ ขยะที่่คั� ดั แยก
แล้้วสามารถขายให้้ผู้้�ประกอบการรัับซื้้�อขยะนำำ�ไปรีีไซเคิิลต่่อ
ขยะบางส่่วนสามารถนำำ�มาประดิิษฐ์์เป็็นสิินค้้าที่่�ระลึึก เช่่น หมวกสาน
ส่่วนขยะเศษอาหารนำำ�มาทำำ�ปุ๋๋�ยหมัักอิินทรีีย์์ ปลููกข้้าวและผัักสวนครััว
ไว้้กิินเองในครอบครััว ช่่วยลดรายจ่่ายแถมได้้สุุขภาพที่่�ดีีคืืนมา
“ถ้้าเขาทิ้้�งขยะเท่่ากัับเขากำำ�ลัังทิ้้�งรายได้้ของตััวเอง ทุุกอย่่างที่่�เหลืือ
ใช้้รอบตััวพวกเขา ไม่่ใช่่ขยะอีีกต่่อไปแล้้ว แต่่มัันคืือรายได้้ที่่�ทำำ�ให้้
เขามีีเงิินทองเพิ่่�มขึ้้�น ทุุกวัันนี้้�คนรางพลัับมีีรายได้้จากการคััดแยก
ขยะไม่่น้้อยเลย”
ขยะหนึ่่�งชิ้้�นของใครสัักคน อาจไม่่เห็็นว่่าเป็็นปััญหา แต่่เมื่่�อขยะ
จากหลายๆ บ้้านถููกทิ้้�งกองรวมกัันมากเข้้าๆ ก็็ส่่งกลิ่่�นเหม็็นคลุ้้�ง
น้ำำ��เน่่าขััง และนำำ�พาลููกสมุุนอย่่างยุุง แมลงวััน สััตว์์พาหะนำำ�เชื้้�อโรค
มาคุุกคามสุุขภาพของคนในชุุมชน

ถ้้าเข้้าไปในหมู่่�บ้้านรางพลัับวัันนี้้� ไม่่มีีบ้้านไหนที่่�เราจะไม่่เห็็นของใช้้
ที่่�ทำำ�จากขยะ ตู้้�จดหมายที่่�เคยมีีชีีวิิตเป็็นเตาอบไมโครเวฟ กระถาง
ปลููกต้้นไม้้ที่่�เคยเป็็นกล่่องนม กระป๋๋องน้ำำ��อััดลม หรืือหมวกกัันน็็อก
แม้้แต่่ป้้ายบอกทางที่่�เคยเป็็นจานดาวเทีียม

ขยะ 12 ตัันต่่อเดืือนที่่บ้้� านรางพลัับ ตำำ�บลกรัับใหญ่่ อำำ�เภอบ้้านโป่่ง
จัังหวััดราชบุุรีี เคยอาละวาดแบบนี้้�มาก่่อน

และหากเข้้าสวนครััวข้า้ งบ้้านก็็จะพบกัับนวััตกรรม “ถัังหมัักรัักษ์์โลก”
ที่่�ฝัังดิินไว้้ ประกอบขึ้้�นง่่ายๆ จากถัังพลาสติิกสามใบ แต่่สามารถ
หมัักเศษอาหารให้้ย่่อยสลายเป็็นปุ๋๋�ยอย่่างมีีประสิิทธิิภาพเร่่งให้้พืืชผััก
งอกงามโดยไม่่ต้้องพึ่่�งปุ๋๋�ยเคมีี

แต่่ถ้้าเดิินเข้้าไปในชุุมชนวัันนี้้� คุุณจะไม่่เห็็นขยะและลููกสมุุนของมััน
อีีกแล้้ว

ถัังหมัักรัักษ์์โลกคืือหนึ่่�งในนวััตกรรมที่่�เอสซีีจีีพีีแนะนำำ�แก่่ชุุมชน
รางพลัับ รวมถึึงความรู้้�ในการจััดการขยะอื่่�นๆ ตามหลัักเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน และแนวทาง SCG Circular Way เพื่่�อร่่วมสร้้าง
ความเข้้มแข็็งให้้แก่่ชุุมชนที่่�มุ่่�งมั่่�นสู่่�การเป็็นชุุมชนปลอดขยะ

ขยะทุุกชิ้้�นที่่บ้� ้านรางพลัับกลัับใจเป็็นพลเมืืองดีี มีีคุุณค่่า
และไม่่เพีียงขยะในชุุมชนแห่่งนี้้� แต่่ยัังอีีกกว่่า 40 ชุุมชนในอำำ�เภอ
บ้้านโป่่ง
อำำ�เภอที่่�อีีกไม่่นานจะเป็็นอำำ�เภอ Like (ไร้้) ขยะของประเทศไทย

ความสำำ�เร็็จจากความร่่วมมืือร่่วมใจในการจััดการขยะของบ้้าน
รางพลัับทำำ�ให้้ชุมุ ชนแห่่งนี้้ไ� ด้้รับั รางวััลชนะเลิิศ ประเภทชุุมชนขนาดใหญ่่
ในการประกวดโครงการชุุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)
ของกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ประจำำ�ปีี 2562

ไร้้ (ถััง) ขยะที่่บ้
� า
้ นรางพลัับ
“คนบ้้านรางพลัับเป็็นไข้้เลืือดออกกัันเยอะมาก เพราะน้ำำ��ขัังจากขยะ
ในหมู่่�บ้้านกลายเป็็นแหล่่งเพาะพัันธุ์์�อย่่างดีีของยุุงลาย”
สนั่่�น เตชะดีี ผู้้�ใหญ่่บ้้านรางพลัับ เล่่าถึึงปััญหาจากขยะของหมู่่�บ้้าน
ที่่�มีี 358 หลัังคาเรืือน คนกว่่า 1,200 ชีีวิิต ซึ่่�งเขาเคยประเมิินว่่า
ปีีหนึ่่�งๆ อาจสร้้างขยะมากถึึง 150 ตััน
“เมื่่�อก่่อนเทศบาลมาเก็็บขยะในหมู่่�บ้้านของเราต้้องใช้้เวลาร่่วม
3-4 ชั่่�วโมง เก็็บขยะสััปดาห์์ละ 2-3 วััน เก็็บไปวัันเดีียววัันต่่อมา
ขยะก็็ล้้นถัังอีีกแล้้ว พอขยะล้้นถัังแต่่ละบ้้านก็็เลื่่�อนถัังขยะไปหน้้า
บ้้านคนอื่่�น ก็็ทะเลาะเบาะแว้้งกััน กลายเป็็นว่่าขยะไม่่ได้้ทำำ�ให้้บ้้าน
เราสกปรกอย่่างเดีียว แต่่ยัังทำำ�ให้้คนรางพลัับแตกแยก เกลีียดชััง
และล้้มป่่วยไปพร้้อมๆ กัันด้้วย”
| 22 | รายงานการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน 2563 เอสซีีจีพี
ี ี

สนั่่�น เตชะดีี
ผู้้�ใหญ่่บ้้าน
รางพลัับ

บ้้านโป่่งผลัักดััน 17 องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นจััดการขยะ
เดิินทางไปตามถนนเพชรเกษมจากจัังหวััดนครปฐมแล้้วแยกเข้้า
ทางหลวงสาย 323 เพื่่�อมุ่่�งสู่่�จัังหวััดกาญจนบุุรีี ก็็จะถึึงอำำ�เภอ
บ้้านโป่่ง จัังหวััดราชบุุรีี ซึ่่�งอยู่่�ห่่างจากกรุุงเทพมหานครราว 75
กิิโลเมตร มีีพื้้�นที่่� 390 ตารางกิิโลเมตร ประชากรสููงถึึง 173,000 คน
ภายใต้้การดููแลขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น 17 แห่่ง
(เทศบาลเมืือง เทศบาลตำำ�บล และองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล)
“บ้้านโป่่ง” นัับเป็็นอำำ�เภอเศรษฐกิิจของราชบุุรีี ที่่นี่� ่�มีีโรงงานมากถึึง
600 แห่่ง รวมทั้้�งโรงงานผลิิตกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ของเอสซีีจีีพีี
ในตำำ�บลท่่าผา ซึ่่�งตลอดเวลาที่่ผ่� ่านมาได้้ดำำ�เนิินการสนัับสนุุน
โครงการ CSR ของชุุมชนรอบโรงงานมาตลอด รวมทั้้�ง
บ้้านรางพลัับ ตำำ�บลกรัับใหญ่่ ที่่�อยู่่�ห่่างขึ้้�นไปทางตอนเหนืือ

ที่่ถูู� กต้้อง รวมทั้้�งสนัับสนุุนงบประมาณในการจััดการสถานที่่�
และกิิจกรรมหลายอย่่างของโครงการ
“เราคนเดีียวทำำ�ไม่่สำำ�เร็็จ การที่่�บ้้านโป่่งโมเดลจะสำำ�เร็็จได้้ ทุุกฝ่่าย
ต้้องร่่วมมืือกััน” ทศพลย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญของการร่่วมแรงร่่วมใจ
จากทุุกภาคส่่วน

ทศพล เผื่่�อนอุุดม
นายอำำ�เภอบ้้านโป่่ง (ปีี 2562-2563)

เมื่่�อ ทศพล เผื่่�อนอุุดม นายอำำ�เภอบ้้านโป่่ง (ปีี 2562-2563) เห็็น
ปััญหาขยะของอำำ�เภอที่่�มีีปริิมาณมากถึึงวัันละ 171 ตััน จากการที่่�
เมืืองขยายตััว ขยะจากร้้านค้้าร้้านอาหารที่่มีีจำ
� �ำ นวนมาก เขาจึึงตั้้�งใจ
จะขัับเคลื่่อ� นการจััดการขยะทั่่�วทั้้ง� อำำ�เภอ ก็็พอดีีกัับที่่รั� ฐั บาลมีีนโยบาย
การจััดการขยะมููลฝอยชุุมชนตั้้�งแต่่ต้้นทาง รวมทั้้�งเอสซีีจีีพีีได้้ร่่วม
แสดงเจตนารมณ์์กัับอำำ�เภอบ้้างโป่่งเพื่่�อผลัักดัันหลัักเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนสู่่�ชุมุ ชน จึึงเกิิดโครงการ “บ้้านโป่่งโมเดล” จากความ
ร่่วมมืือของสามภาคส่่วน คืือ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตั้้�งเป้้าหมายสร้้างเครืือข่่ายชุุมชนต้้นแบบการจััดการขยะ
ระดัับอำำ�เภอที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยชัักชวนองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ของอำำ�เภอบ้้านโป่่งทั้้�ง 17 แห่่ง ให้้คััดเลืือกชุุมชนมาเข้้าร่่วมแห่่งละ
1 ชุุมชน พร้้อมกัับกระตุ้้�นความตื่่�นตััวของชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมด้้วยการจััด
ประกวด “ชุุมชน Like (ไร้้) ขยะ” ภายในระยะเวลา 4 เดืือน
บ้้านรางพลัับที่่ผ่� า่ นร้้อนหนาวมาแล้้วกับั การเรีียนรู้้�เรื่่อ� งการจััดการขยะ
ของชุุมชนได้้รัับการวางบทบาทให้้เป็็นครููใหญ่่ถ่่ายทอดประสบการณ์์
ให้้ชุุมชนอื่่�นๆ
“เราคิิดว่่าตััวอย่่างที่่�ดีมีี ีค่่ามากกว่่าคำำ�สอน เราไปสอนไปบอกเขา
อย่่างเดีียว เขาไม่่ฟัังหรอก ต่่อให้้เราเป็็นนายอำำ�เภอ เราจึึงให้้บ้้าน
รางพลัับเป็็นครูู แล้้วก็็ให้้หมู่่�บ้้านที่่�สนใจมาเรีียนรู้้�การจััดการขยะ”
ขณะที่่�เอสซีีจีีพีีได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมกำำ�หนดจุุดหมายของโครงการ
ร่่วมแลกเปลี่่ย� นปรัับมุุมมองและทััศนคติิกับั ทุุกภาคส่่วนให้้มุ่่�งไปใน
ทิิศทางเดีียวกััน โดยเฉพาะการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจในการจััดการขยะ
Sustainability in Focus
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บ้้านโป่่งโมเดล
อำำ�เภอ Like (ไร้้) ขยะ

การคััดแยกขยะทำำ�ให้้ชุุมชนบ้้านอ้้ออีีเขีียวมีีรายได้้จากการขาย
ขยะรีีไซเคิิล ตั้้�งกลุ่่�มจัักสานนำำ�ขยะที่่�เหลืือใช้้มาสานเป็็นผลิิตภััณฑ์์
อย่่างตะกร้้า ถ้้วยกาแฟ หมวก ส่่วนขยะเศษอาหารนอกจากหมัักทำำ�
ปุ๋๋�ยแล้้วยัังนำำ�ไปเป็็นอาหารเลี้้�ยงหมููและเลี้้�ยงปลา โดยชุุมชนคิิดค้้น
การแปรรููปขยะอาหารเป็็นอาหารปลาแบบเม็็ด พร้้อมตั้้�งชื่่�อให้้เล่่นๆ
ว่่า “มััจฉารัักษ์์โลก”
แทนการรัังเกีียจขยะ เป็็น “Like” ขยะ ด้้วยประจัักษ์์แจ้้งในคุุณค่่า
จึึงเป็็นหััวใจของการ “ไร้้” ขยะ
บ้้านหนองไม้้เฝ้้า ตำำ�บลเขาขลุุง ที่่�อยู่่�ห่่างออกไปทางด้้านตะวัันตก
ของอำำ�เภอบ้้านโป่่ง เมื่่�อเข้้าร่่วมโครงการบ้้านโป่่งโมเดลก็็ตั้้�งใจ
เรีียนรู้้�เรื่่�องการจััดการขยะจากบ้้านรางพลัับ และนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้กัับ
ชุุมชนของตนเอง บวกกัับต้้นทุุนของชุุมชนที่่�มีีความสามััคคีี
กลมเกลีียว ทำำ�ให้้การจััดการขยะประสบความสำำ�เร็็จ

การขยายผลสู่่�ชุุมชนอื่่�น
บ้้านอ้้ออีีเขีียวเป็็นหนึ่่�งในชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการบ้้านโป่่งโมเดล
และมีีความเข้้าใจเรื่่�องการจััดการขยะมาก่่อน เพราะตั้้�งอยู่่�ติิดกัับ
บ้้านรางพลัับ
ที่่�นี่่�ยัังเผชิิญปััญหาขยะคล้้ายคลึึงกััน ทั้้�งโรคไข้้เลืือดออก
และสุุขอนามััยของคนในชุุมชน รวมถึึงปััญหาอาชญากรรม
“เมื่่�อขยะน้้อยลงสิ่่�งแวดล้้อมก็็ดีีขึ้้�น โรคไข้้เลืือดออกที่่�เคยติิดอัันดัับ
แทบจะหมดไป ขณะที่่�ปััญหาลัักเล็็กขโมยน้้อยไม่่มีีอีีก เนื่่�องจากเรา
ตั้้�งหน่่วยงานคอยดููแลขยะจรว่่ามีีคนจากที่่�อื่่�นมาทิ้้�งขยะในชุุมชน
เราหรืือไม่่ ก็็เลยได้้ตรวจตราเรื่่�องลัักขโมยไปด้้วย กลายเป็็นว่่า
ทุุกปััญหาที่่�เคยเกิิดขึ้้�นและแก้้ไขไม่่ได้้ เราทำำ�สำำ�เร็็จด้้วยการจััดการ
ขยะทั้้�งหมด” สุุชาติิ ชื่่�นใจ ผู้้�ใหญ่่บ้้านอ้้ออีีเขีียว เล่่าด้้วยความภููมิิใจ

สุุชาติิ ชื่่�นใจ
ผู้้�ใหญ่่บ้้านอ้้ออีีเขีียว
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“ทุุกครั้้�งที่่�มีีการจััดงานในวัันสำำ�คััญ
ไม่่ว่่าจะเป็็นวัันพ่่อ วัันแม่่ หรืือ
วัันสำำ�คััญทางศาสนา คนในชุุมชนจะ
ร่่วมแรงร่่วมใจจนงานสำำ�เร็็จ ชุุมชน
ของเรามีีความสามััคคีี แต่่เราขาด
ความรู้้�ในการจััดการขยะอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้เราพากัันเดิิน
ผิิดทางกัันทั้้�งหมู่่�บ้้านอยู่่�หลายปีี”
สมบััติิ เทพรส นายกองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลเขาขลุุง เล่่าถึึงความผิิดพลาด
แต่่เดิิมที่่ชุ� มุ ชนกำำ�จัดั ขยะโดยการเผาขยะ
ควัันโขมง ทำำ�ให้้เกิิดมลพิิษในอากาศ
และการปล่่อยให้้มีีแหล่่งขยะน้ำำ��ขััง
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโรคไข้้เลืือดออก

สมบััติิ เทพรส
นายกองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บลเขาขลุุง

วัันนี้้�บ้้านหนองไม้้เฝ้้าตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้�การจััดการขยะที่่�ใช้้ประโยชน์์จาก
ขยะอย่่างหลากหลาย เช่่น ปุ๋๋�ยหมััก น้ำำ��หมัักชีีวภาพ อาหารไส้้เดืือน
โดยเฉพาะการแปรรููปเศษผ้้าเป็็นผ้้าเช็็ดเครื่่�องยนต์์ซึ่่�งกลายเป็็น
สิินค้้าที่่�โรงงานผลิิตเครื่่�องยนต์์สั่่�งซื้้�อจำำ�นวนมาก ส่่วนรายได้้จาก
การคััดแยกขยะชุุมชนยัังนำำ�เข้้าเป็็นเงิินกองกลางสำำ�หรัับดููแล
คนในชุุมชนที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ เช่่น ผู้้�พิิการ ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง
และเป็็นทุุนการศึึกษาแก่่เด็็กที่่�ยากจน แต่่เรีียนดีี
“จากที่่เ� คยเผาขยะ ตอนนี้้�เราคิิดถึงึ ส่่วนรวมมากขึ้้น� เพราะมัันไม่่ได้้
เดืือดร้้อนแค่่เรา แต่่ยัังส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวมด้้วย
มัันทำำ�ให้้เราคิิดถึึงคนอื่่�นมากกว่่าเดิิม นี่่�คืือสิ่่�งที่่�เราได้้จาก
การจััดการขยะ
ไม่่ใช่่แค่่บ้้านเราที่่�สะอาดขึ้้�น แต่่ใจเรายัังสะอาดขึ้้�นด้้วย”

โครงการนี้้�มุ่่�งหวัังให้้คนในชุุมชนมีีความรู้้�และสามารถจััดการขยะ
ในชุุมชนของตนเองได้้ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ใช้้น้้อย ใช้้ซ้ำำ��
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และนำำ�ขยะไปทำำ�ประโยชน์์และเพิ่่�มมููลค่่า เพื่่�อ
สร้้างสุุขภาพอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีในทุุกพื้้�นที่่�ของอำำ�เภอ
พร้้อมสร้้างรููปแบบการจััดการขยะชุุมชนระดัับอำำ�เภอที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และสร้้างกลไกความเชื่่�อมโยงการปฏิิบััติิงานและภาคีีเครืือข่่าย
การมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหาการจััดการขยะของประเทศ
“เอสซีีจีีพีียิินดีีที่่�ได้้ร่่วมสร้้างชุุมชนต้้นแบบที่่�มีีการจััดการขยะ และ
เราจะยัังคงให้้ความร่่วมมืือในการขยายผลชุุมชนต้้นแบบการจััดการขยะ
ให้้ครบทุุกชุุมชนในอำำ�เภอบ้้านโป่่ง” สหรััฐ พััฒนวิิบููลย์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด ในเอสซีีจีีพีี โรงงานบ้้านโป่่ง
แสดงความมุ่่�งมั่่�นของภาคเอกชนที่่�ได้้เข้้าเป็็นหนึ่่�งในพลัังขัับเคลื่่�อน
ชุุมชนต้้นแบบการจััดการขยะอย่่างยั่่�งยืืน

ความสำำ�เร็็จอีีกก้้าวหนึ่่ง
�
ชุุมชนบ้้านหนองไม้้เฝ้้าได้้รับั รางวััลชนะเลิิศการประกวด “ชุุมชน Like
(ไร้้) ขยะ” และยัังได้้รัับรางวััลชมเชยในการประกวดโครงการชุุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) ของกรมส่่งเสริิมคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ประจำำ�ปีี 2563 ต่่อเนื่่�องจากครููใหญ่่ต้้นแบบบ้้านรางพลัับที่่�ได้้รัับ
รางวััลไปในปีีก่่อนหน้้า (2562) ยืืนยัันความสำำ�เร็็จในอีีกก้้าวหนึ่่�ง
ของบ้้านโป่่งโมเดลที่่มีีชื่่
� �อทางการคืือ “โครงการชุุมชนต้้นแบบ
ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนอำำ�เภอบ้้านโป่่ง” (Banpong Circular
Economy Community Project)
สหรััฐ พััฒนวิิบููลย์์
ผู้้�อำำ�นวยการบริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
ในเอสซีีจีีพีี โรงงานบ้้านโป่่ง

ผลจากการรวมพลัังของคนบ้้านโป่่งทุุกภาคส่่วน ทำำ�ให้้มีีชุุมชน
ไร้้ขยะต้้นแบบขึ้้�นทั้้�งหมด 41 ชุุมชนในปีี 2563 และโครงการตั้้�งเป้้า
จะขยายผลให้้ครบทั้้�ง 183 ชุุมชนของอำำ�เภอบ้้านโป่่งในปีี 2565
จากอำำ�เภอที่่มีีปั
� ัญหาขยะ บ้้านโป่่งกำำ�ลัังเปลี่่�ยนไปสู่่�อำำ�เภอที่่จั� ัดการ
ขยะได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพตั้้�งแต่่ต้้นทาง
อำำ�เภอที่่�อีีกไม่่นานจะเป็็นอำำ�เภอ Like (ไร้้) ขยะของประเทศไทย

Sustainability in Focus
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แนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
โครงสร้้างบรรษััทภิิบาลเอสซีีจีีพีี
เอสซีีจีีพีกำ
ี ำ�หนดโครงสร้้างองค์์กร ผู้้�รัับผิิดชอบ และการกำำ�กัับดููแลกิิจการให้้เหมาะสมกัับธุุรกิิจ โดยมุ่่�งให้้เกิิดการตรวจสอบและถ่่วงดุุลอำำ�นาจ
เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและการดำำ�เนิินงานที่่�สร้้างโอกาสและคุุณค่่าแก่่กิิจการที่่�ยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
เอสซีีจีีพีดำ
ี ำ�เนิินงานด้้วยความรัับผิิดชอบ โปร่่งใส และเป็็นธรรม สามารถเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีในการปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาลและจรรยาบรรณ

ผู้้�ถืือหุ้้�น

สายการรายงาน
สายการกำำ�กัับดููแล

ผู้้�สอบบััญชีี
คณะกรรมการ
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

สำำ�นัักงานตรวจสอบ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

Center of Excellence and
Compliance Management

คณะกรรมการบุุคคล
คณะจััดการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะจััดการ

สายธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์
แบบครบวงจร

สายธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
กิิจการกระดาษบรรจุุภััณฑ์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
กิิจการเยื่่�อและกระดาษ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
กิิจการบรรจุุภััณฑ์์
จากเยื่่�อและกระดาษ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายธุุรกิิจต่่างประเทศ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายการเงิิน

Planning & Risk
Management
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
กิิจการบรรจุุภััณฑ์์
จากวััสดุุสมรรถนะสููง
และพอลิิเมอร์์

เลขานุุการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษัท
ั แต่่งตั้้�งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา เพื่่�อดำำ�เนิินงาน
ตามหน้้าที่่�ที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�พิิจารณาและอนุุมััติิโครงสร้้าง นโยบาย และแนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาล
ให้้เป็็นแนวทางเดีียวกัันทั่่ว
� ทั้้�งองค์์กร โดยติิดตามดููแลการปฏิิบััติง
ิ าน ประเมิินผล และทบทวนแนวปฏิิบััติด้
ิ า
้ นบรรษััทภิิบาลทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับ
สากลให้้มีีความเหมาะสมเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา ทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาและเสนอแนะโครงสร้้าง นโยบาย และแนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาลให้้คณะกรรมการ
บริิษััทพิิจารณา รวมทั้้�งติิดตามดููแลการปฏิิบััติง
ิ านของคณะกรรมการบริิษััทและคณะจััดการให้้เป็็นไปตามนโยบายด้้านบรรษััทภิิบาลอย่่างเคร่่งครััด
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โครงสร้้างการดำำ�เนิินงานเพื่่�อความยั่่�งยืืน
เอสซีีจีีพีีพิิจารณาความเสี่่�ยงและโอกาส ความต้้องการ และความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาใช้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ให้้เกิิดความสมดุุลทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมุ่่�งมั่่�นพััฒนาโซลููชัันเพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการที่่�หลากหลายและแตกต่่างของผู้้�บริิโภค ภายใต้้หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
และระบบนิิเวศ การสร้้างความปลอดภััยสููงสุุดในการทำำ�งาน รวมถึึงพััฒนาชุุมชนและสัังคมในทุุกแห่่งที่่�เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและสรรหา

คณะกรรมการ
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

สำำ�นัักงานตรวจสอบ

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

คณะจััดการบริิหารความเสี่่�ยง

Business Management Team
(BMT)

คณะกรรมการ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

คณะกรรมการการบริิหาร
จััดการด้้านความปลอดภััย

คณะทำำ�งาน
ด้้านพลัังงานและ
Climate Change

คณะกรรมการ
วััฒนธรรม
ความปลอดภััย

คณะทำำ�งาน
Natural Climate
Solution

คณะกรรมการ
การบริิหารจััดการ
ด้้านความปลอดภััย
ของคู่่�ธุุรกิิจ

คณะทำำ�งาน
บริิหารจััดการ
มลภาวะด้้านกลิ่่�น

คณะกรรมการ
ความปลอดภััย
ในการขนส่่ง

คณะทำำ�งาน
บริิหารจััดการน้ำำ��

คณะกรรมการ
ความปลอดภััย
สำำ�นัักงาน
(Office Safety)

คณะทำำ�งาน
บริิหารจััดการของเสีีย
อุุตสาหกรรม
และวััสดุุเหลืือใช้้

คณะกรรมการ
พััฒนา Intelligent Safety
Management
Platform

Community
Relations Committee

คณะทำำ�งาน
Eco Product

คณะทำำ�งานด้้านการ
จััดการสายโซ่่อุุปทาน
(Supply Chain)

คณะทำำ�งาน
Compliance
Management

แนวทางการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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คู่่�ธุุรกิิจ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ผู้้�ผลิิต
สิินค้้า

สิินค้้าและบริิการ

ผู้้�ให้้
บริิการ

ผู้้�จััด
จำำ�หน่่าย

ผู้้�ขนส่่ง

ระบบนิิเวศ
จรรยาบรรณ คู่่�ธุุรกิิจ
การดููแลความปลอดภััย
สิิทธิิมนุุษยชน
การสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนสู่่�คู่่�ธุุรกิิจ
การจััดหาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ทรััพยากร
ของเสีีย

ต้้นน้ำำ��
พลัังงาน
ทดแทน

การจััดการ
ของเสีีย
เป็็นพลัังงาน

เชื้้�อเพลิิง
ฟอสซิิล

วิิจััยและ
พััฒนา
เพิ่่�มการใช้้

การจััดการ
พลัังงาน

SCGP
นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
SCGP Packaging Solutions

พนัักงาน
การดููแลและพััฒนา

ทรััพยากรนำำ�เข้้า

ลดการใช้้ / ใช้้อย่่างคุ้้�มค่่า

การจััดการน้ำำ��

น้ำำ��

วััตถุุดิิบ

การจััดการ
ของเสีีย
เป็็นทรััพยากร
ทดแทน

SCG Circular Way

การจััดการ
วััตถุุดิิบ

ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ
และระบบนิิเวศ

สิิทธิิมนุุษยชน

สุุขภาพและความปลอดภััย

การอนุุรัักษ์์
และฟื้้�นฟูู
การเก็็บกัักคาร์์บอน

การจ้้างแรงงานท้้องถิ่่�น
การดููแลสัังคมและชุุมชน

ชุุมชน
ดููแลและ
ใช้้ประโยชน์์

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
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CSR นำำ�กลัับมา
ให้้ชุุมชน

ห่่วงโซ่่คุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
เอสซีีจีีพีนำ
ี ำ�หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาใช้้ในทุุกขั้้�นตอนของห่่วงโซ่่คุุณค่่า ตั้้�งแต่่การออกแบบ การจััดหา การผลิิต การขายและ
การขนส่่ง การใช้้งาน และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ โดยใช้้พลัังงานและทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ลดการใช้้ ใช้้ซ้ำำ�� หมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ใหม่่ ใช้้พลัังงานทดแทน และเหลืือส่่วนที่่�ไม่่สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์หรืือต้้องกำำ�จััดให้้น้้อยที่่�สุุด
เราผลิิตสิินค้้า บริิการ และโซลููชััน ที่่�ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ลดการใช้้พลัังงานและปริิมาณของเสีีย และมีีอายุุยาวนาน
รวมทั้้�งดููแลชุุมชนรอบโรงงานและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม จััดทำำ�โครงการเพื่่�อสัังคมต่่าง ๆ รวมทั้้�งกิิจกรรมรณรงค์์และปลููก
จิิตสำำ�นึึกการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมประสานความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่่�อพััฒนา
สัังคมอย่่างยั่่�งยืืน

หน่่วยงานภายนอก
สร้้างความร่่วมมืือ

ลดปริิมาณ
ลดผลกระทบ

ผู้้�ถืือหุ้้�น
ผู้้�ร่่วมลงทุุน
เจ้้าหนี้้�

ภาค
เอกชน

ภาครััฐ

ก๊๊าซเรืือนกระจก
และมลพิิษ
ทางอากาศ

ภาค
วิิชาการ

สื่่�อมวลชน

ปลายน้ำำ��
ลููกค้้า
กลุ่่�มธุุรกิิจ

ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสิินค้้าและบริิการ

Co Creation
ร่่วมกัับลููกค้้า

สิินค้้า
บริิการ
และ
โซลููชััน

การสร้้าง
ประสบการณ์์
ของลููกค้้า

ลููกค้้า

ลููกค้้า
กลุ่่�มผู้้บ
� ริิโภค

เผากำำ�จััด
ฝัังกลบเป็็นศููนย์์
การจััดการของเสีีย
ลดปริิมาณ

ของเสีีย
วััสดุุเหลืือทิ้้�ง
น้ำำ��เสีีย

การบำำ�บััด
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

ขยะของเสีีย
จากผู้้�บริิโภค

รวบรวม
และคััดแยก

แนวทางการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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การดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เอสซีีจีีพีีจำำ�แนกผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียออกเป็็น 12 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า คู่่�ธุุรกิิจ ผู้้�ร่่วมลงทุุน เจ้้าหนี้้� ชุุมชน หน่่วยงานราชการ
สื่่�อมวลชน ภาคประชาสัังคม นัักวิิชาการ ผู้้�นำำ�ความคิิด และคู่่�แข่่ง ซึ่่�งผู้้�มีส่
ี ว
่ นได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มอาจได้้รัับผลกระทบจากการดำำ�เนิินงานหรืือ
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในระดัับที่่ต่
� า
่ งกััน จึึงมีีการแบ่่งกลุ่่�มเพื่่�อการบริิหารจััดการและวิิเคราะห์์ความต้้องการและความ
คาดหวัังของผู้้�มีส่
ี ว
่ นได้้เสีีย สื่่อ
� สาร/ช่่องทาง และวััตถุุประสงค์์การมีีส่ว
่ นร่่วมของผู้้�มีส่
ี ว
่ นได้้เสีียมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังแสดงในตารางด้้านล่่าง

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย

ผู้้�ถืือหุ้้�น/ผู้้�ร่่วม
ลงทุุน/เจ้้าหนี้้�

พนัักงาน

ลููกค้้า

คู่่�ธุุรกิิจ/คู่่�ค้้า

ความต้้องการ

และความคาดหวััง

• ผลการดำำ�เนิินงาน
และการเติิบโตทางธุุรกิิจ
• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การบริิหารงานด้้วยความ
โปร่่งใส
•	ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััท
•	จ่่ายเงิินปัันผล
อย่่างเหมาะสม

• การได้้เรีียนรู้้�และพััฒนา
	ทัักษะ (Reskill Upskill)
และเพิ่่�มพููนศัักยภาพ
ให้้สอดรัับกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจ
•	ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กรและแนวทาง
ในการปรัับตััว
• การดููแลพนัักงาน

• ผนวกรวมการให้้บริิการ
และโซลููชัันที่่�ตอบโจทย์์ลููกค้้า
อย่่างครบวงจร
•	มีีช่่องทางออนไลน์์แก่่ลููกค้้า
ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด 19
เพื่่อ� ตอบสนองพฤติิกรรมลููกค้้า
•	สิินค้้าและบริิการที่่�มีีคุุณภาพ
	ตอบสนองความต้้องการ
ของลููกค้้าและเป็็นมิิตร
	ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

• สนัับสนุุนองค์์ความรู้้�
และเป็็นพี่่�เลี้้�ยงให้้คำำ�ปรึึกษา
เพื่่�อยกระดัับการขนส่่ง
	ด้้วยความปลอดภััย
พร้้อมที่่�จะเติิบโต	
ไปพร้้อมกัับเอสซีีจีีพีี
• สนัับสนุุนองค์์ความรู้้�
การดำำ�เนิินงานที่่�คำำ�นึึงถึึง
	สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และมีีบรรษััทภิิบาล (ESG)
เพื่่�อยกระดัับการดำำ�เนิินงาน
	คู่่ธุ� รุ กิิจและคู่่�ค้า้ ลดความเสี่่ย� ง
ในการปฏิิบััติิงานและ
ความเสี่่�ยงด้้านชื่่�อเสีียง

| 30 | รายงานการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน 2563 เอสซีีจีพี
ี ี

การสื่่�อสาร/ช่่องทาง

•	ประชุุมใหญ่่ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
• แถลงผลการดำำ�เนิินงานทุุกไตรมาส
• รายงานประจำำ�ปีีและรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
	ประจำำ�ปีี
•	ประชุุมกัับนัักวิิเคราะห์์ (Analyst Conference)
• Investor Relation (IR)
• เดิินทางชี้้�แจงผล/แผนการดำำ�เนิินงานกัับ Investor
	ทั่่�วโลก
• โทรศััพท์์สายด่่วนและอีีเมล บริิหารโดย IR
• เว็็บไซต์์
•	จััดกิิจกรรมเยี่่�ยมชมโรงงานและกิิจกรรม CSR

ตััวอย่่างสิ่่�งที่่�ดำำ�เนิินการ

• เปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็น
เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของเอสซีีจีีพีี
•	กำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างโปร่่งใส เป็็นธรรม
	ตรวจสอบได้้
•	รัับฟัังความคิิดเห็็น/ข้้อเสนอแนะ เพื่่�อนำำ�มา
	พััฒนาการดำำ�เนิินการ

บทรายงาน

หน้้า

• รายงานประจำำ�ปีี 2563
• รายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
2563

ช่่องทางติิดต่่อ
อีีเมล : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com
•	สื่่�อสารข้้อมููลให้้พนัักงานทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
	ผ่่านวารสารเผยแพร่่ขององค์์กร
•	จััดกิิจกรรมผู้้�บริิหารพบพนัักงานทุุกไตรมาส
•	สำำ�รวจความพึึงพอใจของพนัักงานต่่อองค์์กรทุุกปีี
•	สำำ�รวจความคิิดเห็็นอย่่างเป็็นทางการ
และไม่่เป็็นทางการ
• การแจ้้งข้้อมููลข่่าวสารเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�
และตระหนัักถึึงการดููแลสุุขภาพในช่่วงการระบาด
ของโควิิด 19 ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารภายในต่่างๆ
ได้้แก่่ อีีเมล ไลน์์กรุ๊๊�ป Employee Connect
Application
• Whistle Blower
ช่่องทางติิดต่่อ
Website : https://www.scgpackaging.com
Whistle Blower : https://whistleblowing.scg.com
Employee Connect Application
•	รัับข้้อร้้องเรีียน คำำ�แนะนำำ�/ติิชม จากลููกค้้า
	ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลายตลอด 24 ชั่่�วโมง
•	สำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าทุุกปีี
•	สำำ�รวจความมีีชื่่�อเสีียงของแบรนด์์
•	รัับฟัังความต้้องการของลููกค้้ามาพััฒนาสิินค้้า/
บริิการ ผ่่านเฟชบุ๊๊�ก เว็็บไซต์์ และเยี่่�ยมเยีียนลููกค้้า
ช่่องทางติิดต่่อ
อีีเมล : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com
• เยี่่�ยมเยีียนคู่่�ธุุรกิิจและคู่่�ค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นและรัับฟัังข้้อเสนอแนะ
	หรืือข้้อควรปรัับปรุุงต่่างๆ
•	ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึก สร้้างความตระหนัักและส่่งเสริิม
พฤติิกรรมการทำำ�งานให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรม
ความปลอดภััย
•	สััมมนาแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�และเทรนด์์ใหม่่ๆ
ที่่�อาจส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินงานของคู่่�ธุุรกิิจและคู่่�ค้้า
• ยกระดัับคู่่�ธุุรกิิจขนส่่งด้้วยการตรวจประเมิินและ
	พััฒนาภายใต้้โครงการ Sustainability Program
	ทุุกปีี
•	จััดทำำ�มาตรการในการดำำ�เนิินงานของคู่่�ธุุรกิิจและ
	คู่่�ค้้า รวมถึึงนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและออนไลน์์มาใช้้
เพื่่�อความปลอดภััยภายใต้้วิิกฤตการณ์์โรคโควิิด 19
ช่่องทางติิดต่่อ
อีีเมล : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com

•	รัับรู้้�ปััญหา ความคาดหวััง
• เข้้าใจความต้้องการของพนัักงานและอำำ�นวย
ความสะดวกเพื่่�อให้้พนัักงานทำำ�งาน
อย่่างมีีความสุุขและมีีประสิิทธิิผล
• เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิินงานด้้านต่่างๆ
เพื่่�อให้้พนัักงานรัับทราบความเคลื่่�อนไหว
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของเอสซีีจีีพีี
• สร้้างวััฒนธรรมส่่งเสริิมความร่่วมมืือ
	กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มอื่่�นๆ

•	รัับรู้้�และเข้้าใจความต้้องการของลููกค้้า
เพื่่�อส่่งมอบสิินค้้าและบริิการที่่�ตอบสนอง
ความต้้องการที่่�แท้้จริิงของลููกค้้า
•	ร่่วมพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กัับลููกค้้ากลุ่่�มธุุรกิิจ
รวมถึึงส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่างลููกค้้า
กลุ่่�มธุุรกิิจ เพื่่�อพััฒนาสิินค้้าและบริิการ
ที่่�สร้้างความยั่่�งยืืน
• สร้้างช่่องทางให้้ลููกค้้า ให้้ข้้อเสนอแนะในสิินค้้า
ขอคำำ�ปรึึกษา วิิธีีแก้้ปััญหา และรัับข้้อร้้องเรีียน

•	ส่่งเสริิมและดููแลเรื่่�องความปลอดภััยและ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของคู่่�ธุุรกิิจ
	ทั้้�งในกระบวนการผลิิตและการขนส่่ง
• สร้้างคุุณค่่าต่่อการดำำ�เนิินงานของคู่่�ธุุรกิิจ
และคู่่�ค้้า
• สนัับสนุุนและยกระดัับการดำำ�เนิินงานของ
	คู่่�ธุุรกิิจและคู่่�ค้้า เพื่่�อให้้มีีการพััฒนาความรู้้�
เพื่่�อให้้การทำำ�งานเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
•	พััฒนาโครงการความร่่วมมืือเพื่่�อต่่อยอด
การเติิบโตทางธุุรกิิจ

• ในวิิกฤตมีีโอกาสเสมอ
	ท่่ามกลางสถานการณ์์โควิิด 19
• การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
• สุุขภาพและความปลอดภััย
• การดููแลและพััฒนาพนัักงาน
• การดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน

14-17

• ในวิิกฤตมีีโอกาสเสมอ
	ท่่ามกลางสถานการณ์์โควิิด 19
• Inspired Solutions Studio
• การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
• ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้า
และบริิการ
• เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
• การสร้้างประสบการณ์์ของลููกค้้า

14-17

• การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
•	สุุขภาพและความปลอดภััย
• การสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
	สู่่�คู่่�ธุุรกิิจ
• การดำำ�เนิินงานด้้าน
	สิิทธิิมนุุษยชน

36-37
44-45
52-55

36-37
44-45
56-57
58-59

18-21
36-37
38-39
40-41
42-43

58-59

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย

ชุุมชน

หน่่วยงานราชการ

สื่่�อมวลชน

ภาคประชาสัังคม/
นัักวิิชาการ/
ผู้้�นำำ�ความคิิด

ความต้้องการ

และความคาดหวััง

• การดููแลการดำำ�เนิินงาน
ไม่่ให้้ส่่งผลกระทบต่่อชุุมชน
และสิ่่�งแวดล้้อม
• การใช้้ศัักยภาพของเอสซีีจีีพีี	
ในการช่่วยพััฒนาและยกระดัับ
	คุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน
• การเรีียนรู้้�และพััฒนา
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคง
	ทางอาชีีพและรายได้้

• เป็็นต้้นแบบที่่ดีี� แก่่องค์์กรอื่่น�
ในด้้านการบริิหารจััดการ
ที่่�โปร่่งใสและเป็็นเลิิศ
• ให้้ความร่่วมมืือ
	กัับหน่่วยงานราชการ
และนำำ�เสนอแนวทางที่่�ดีี	
เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
• เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส
	ตรวจสอบได้้
•	ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึง
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และชุุมชน

• เป็็นต้้นแบบองค์์กรขนาดใหญ่่
ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการ
	ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทาง
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
(เศรษฐกิิจ สัังคม และ
	สิ่่�งแวดล้้อม) และทำำ�อย่่าง
จริิงจัังและต่่อเนื่่�อง มีีผลงาน
ที่่�เห็็นเป็็นรููปธรรม
	จัับต้้องได้้

• เป็็นต้้นแบบและช่่วยเป็็น
	พี่่�เลี้้�ยงแก่่องค์์กรขนาดกลาง
และขนาดเล็็กอื่่�นๆ ได้้เรีียนรู้้�	
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้านการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน
• ผนึึกกำำ�ลังั กัับองค์์กรขนาดใหญ่่
เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�สำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
• ให้้ความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
ราชการและนำำ�เสนอแนวทาง
ที่่�ดีีเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน

การสื่่�อสาร/ช่่องทาง

• ลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมเยีียนชุุมชน เพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็น
	ข้้อเสนอแนะ ความต้้องการของชุุมชนผ่่านกิิจกรรม
	ชุุมชนสััมพัันธ์์
•	สำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชนประจำำ�ปีี
(Community Satisfaction Survey)
• เป็็นคู่่�คิิด ให้้คำำ�ปรึึกษา และช่่วยพััฒนาชุุมชน
ในมิิติิต่่างๆ โดยใช้้ศัักยภาพขององค์์กร
• ผสานความร่่วมมืือระหว่่างชุุมชน ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ภาครััฐ และภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์
	ด้้านสัังคม
•	สื่่�อสัังคมออนไลน์์ (ไลน์์, เฟชบุ๊๊�ก, ทวิิตเตอร์์)
•	กิิจกรรมเปิิดบ้้านให้้ชุุมชนเข้้าชมโรงงาน
และรัับฟัังความคิิดเห็็น

ตััวอย่่างสิ่่�งที่่�ดำำ�เนิินการ

บทรายงาน

หน้้า

• เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชุุมชน เคารพสิิทธิิชุุมชน
	ดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมรอบชุุมชน
•	พััฒนา ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต และเสริิมสร้้าง
	ประโยชน์์สุุขของชุุมชนและสัังคมที่่�เอสซีีจีีพีี	
เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งในประเทศไทย		
และอาเซีียน
•	รัับฟัังความคิิดเห็็นของชุุมชน
•	พััฒนาโครงการความร่่วมมืือที่่�นำำ�ศัักยภาพ
ของชุุมชนมาสร้้างประโยชน์์ให้้แก่่สัังคม

•	บ้้านโป่่งโมเดล
	อำำ�เภอ Like (ไร้้) ขยะ
• เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
• การบริิหารจััดการน้ำำ��
•	ป่่าไม้้และความหลากหลาย
	ทางชีีวภาพ
• การดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิมิ นุุษยชน
• การพััฒนาและมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน
• การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

22-25

• ในวิิกฤตมีีโอกาสเสมอ
	ท่่ามกลางสถานการณ์์โควิิด 19
•	บ้้านโป่่งโมเดล
	อำำ�เภอ Like (ไร้้) ขยะ
• เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
• การบริิหารจััดการน้ำำ��
• การพััฒนาและมีีส่่วนร่่วม
	กัับชุุมชน
• รายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
2563

14-17

40-41
48-49
50-51
58-59
60-61
62-63

ช่่องทางการติิดต่่อ
โทรศััพท์์ : 0-2586-3333
อีีเมล : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com
•	รัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะต่่างๆ จากภาครััฐ
•	ร่่วมให้้ข้้อคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ ต่่อกฎระเบีียบ
และแนวปฏิิบััติิต่่างๆ ของภาครััฐ
• สร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับภาครััฐ และแบ่่งปััน
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเพื่่�อให้้ภาครััฐนำำ�ไปเผยแพร่่
• เข้้าร่่วมเป็็นกรรมการหรืือคณะทำำ�งานร่่วมกัับภาครััฐ
ในการนำำ�เสนอกฎเกณฑ์์ต่่างๆ
• เยี่่�ยมเยืือนหน่่วยงานราชการต่่างๆ เพื่่�อรัับฟััง
ความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะ
•	ร่่วมมืือกัันดำำ�เนิินโครงการนำำ�ร่่องในเชิิงนวััตกรรม
การเแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ซึ่่�งสามารถขยายผล
	ต่่อยอดดำำ�เนิินการ อัันเป็็นตััวอย่่างที่่�สามารถ
	นำำ�ไปปฏิิบััติิได้้เพื่่�อยกระดัับภาคอุุตสาหกรรมในด้้าน
	สัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม
•	ถ่่ายทอดข้้อมููลการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
	ผ่่านบทความ สื่่�อ เวทีีแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น
	นิิทรรศการงานวิิชาการ งานสััมมนาต่่างๆ

•	ดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิิจอย่่างถููกต้้อง
และเหมาะสม ตามกฎหมายและระเบีียบ
	ปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
•	ร่่วมมืือและสนัับสนุุนการพััฒนาองค์์ความรู้้�	
เฉพาะด้้านให้้แก่่บุุคลากรภาครััฐ เพื่่�อสร้้าง
ความรู้้�ความเข้้าใจอัันดีีต่่ออุุตสาหกรรม
•	ร่่วมมืือและสนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิม
การดำำ�เนิินงานและแนวนโยบายของภาครััฐ

22-25
40-41
48-49
60-61

ช่่องทางติิดต่่อ
โทรศััพท์์ : 0-2586-4504
อีีเมล : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com
• เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารของธุุรกิิจในด้้านต่่างๆ อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ อาทิิ งานแถลงผลประกอบการ
งานแถลงข่่าวของธุุรกิิจ
•	กิิจกรรมเยี่่�ยมชมการดำำ�เนิินงานหรืือกิิจกรรม
เพื่่�อสัังคมตามโอกาส
• สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมของสื่่�อมวลชนที่่�เป็็น
	ประโยชน์์ต่่อสัังคมและสอดคล้้องกัับแนวทาง
ของเอสซีีจีีพีีตามโอกาสสมควร
•	พููดคุุยเพื่่�อรัับฟัังข้้อเสนอแนะ ความคิิดเห็็น
	หรืือข้้อควรปรัับปรุุงต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนาและ
ออกแบบการสื่่�อสารให้้ตรงตามความต้้องการ
และเป็็นประโยชน์์ต่่อประชาชนผู้้�รัับข้้อมููลข่่าวสาร
ช่่องทางการติิดต่่อ
โทรศััพท์์ : 0-2586-3333
อีีเมล : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com
•	รัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากภาค
	ประชาสัังคม นัักวิิชาการ และผู้้�นำำ�ความคิิด
เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
•	ร่่วมมืือในโครงการที่่�ส่่งเสริิมเรื่่�องความยั่่�งยืืน
ของสัังคม
• การให้้ข้้อมููลเรื่่�องการดำำ�เนิินงานขององค์์กร
	ผ่่านบทความ สื่่�อ การประชุุม นิิทรรศการ
งานวิิชาการ งานสััมมนาต่่างๆ
ช่่องทางติิดต่่อ
โทรศััพท์์ : 0-2586-3333
อีีเมล : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com

•	สื่่�อสารข้้อมููลข่่าวสารขององค์์กรผ่่านการ
	สััมภาษณ์์สื่่�อมวลชนเชิิงลึึก และ Online
Survey (Empathize Media) เพื่่�อให้้การ
	จััดเตรีียมเนื้้�อหาข่่าวสารตรงกัับความต้้องการ
ของสื่่�อมวลชนที่่�มีีความต้้องการที่่�แตกต่่างกััน
• สร้้างช่่องทางการสื่่�อสารข้้อมููลข่่าวสาร
	ทางออนไลน์์ เพื่่�อเผยแพร่่ข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
ครบถ้้วน และทัันต่่อเหตุุการณ์์ และอำำ�นวย
ความสะดวกให้้กัับสื่่�อมวลชน
• สร้้างการมีีส่่วนร่่วมและสานสััมพัันธ์์ที่่�ดีี	
	กัับสื่่�อมวลชน

• รายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
2563

• เปิิดเผยข้้อมููลที่่�ครบถ้้วนและโปร่่งใส
•	รัับฟัังความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่างๆ
จากภาคประชาสัังคม
•	หาโอกาสเพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือเพื่่�อผลัักดััน
และขัับเคลื่่�อนประเด็็นต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
	กัับความยั่่�งยืืน
• สร้้างความตระหนัักและสร้้างความเข้้าใจแก่่
	สัังคมในประเด็็นสำำ�คััญด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
•	นำำ�องค์์ความรู้้�ของผู้้�เชี่่�ยวชาญมาสนัับสนุุน
ในโครงการความร่่วมมืือ

•	บ้้านโป่่งโมเดล
	อำำ�เภอ Like (ไร้้) ขยะ
• การพััฒนาและมีีส่่วนร่่วม
	กัับชุุมชน

แนวทางการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน

22-25
60-61
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นโยบายและแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

เอสซีีจีีพีีและบริิษััทย่่อยทั้้�งในและต่่างประเทศ มีีนโยบายดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
โดยพิิจารณาความเสี่่�ยงและโอกาสในการปรัับปรุุงงานในทุุกระดัับขององค์์กร โดยสร้้างความสมดุุล
ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

บรรษััทภิิบาล

เศรษฐกิิจ
สร้้างคุุณค่่าโดยเป้้าหมายสููงสุุดไม่่ใช่่เพีียง
การทำำ�กำำ�ไร แต่่รวมถึึงตอบสนองความต้้องการ
และความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
เพิ่่�มขีีดความสามารถขององค์์กรให้้ทัันต่่อ
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลง ตลอดจนสนัับสนุุน
ทุุกภาคส่่วนให้้ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึง
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

สิ่่�งแวดล้้อม

สัังคม

มุ่่�งมั่่�นดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและการอนุุรัักษ์์
ทรััพยากรธรรมชาติิ ลดการใช้้ทรััพยากร
และพลัังงาน ใช้้ทรััพยากรอย่่างรู้้�คุุณค่่า
ลดมลภาวะที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการผลิิต
และรัักษาสมดุุลระบบนิิเวศอย่่างยั่่�งยืืน

ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีคุุณธรรม
และถืือมั่่�นในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ดููแลพนัักงานอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียม
มุ่่�งมั่่�นสร้้างความปลอดภััยสููงสุุด
ในการทำำ�งาน มีีส่่วนร่่วม
ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ในทุุกแห่่งที่่�เข้้าไปดำำ�เนิินธุุรกิิจ

| 32 | รายงานการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน 2563 เอสซีีจีพี
ี ี

ประเด็็นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
เอสซีีจีีพีีรวบรวมและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยอ้้างอิิง
ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards และใช้้กระบวนการมีีส่่วนร่่วมเข้้ามาดำำ�เนิินการจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญของประเด็็นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้สามารถบริิหารจััดการประเด็็นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนได้้อย่่างเหมาะสม

รวบรวมข้้อมููลและระบุุประเด็็นที่่�สำำ�คััญ
• รวบรวมข้้อมููลประเด็็นการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนจากบริิษัทั ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
เดีียวกััน และองค์์กรที่่�เป็็นผู้้�นำำ�
ทางความคิิด และกลยุุทธ์์ธุุรกิิจขององค์์กร
• สำำ�รวจความคิิดเห็็นของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�มทั้้�งภายในและภายนอก
เพื่่�อกำำ�หนดประเด็็นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

ประเมิินลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็น
• จััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
เพื่่�อประเมิินความสำำ�คััญของประเด็็น
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน  

ขั้้�นตอนการประเมิิน
ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน

ตรวจสอบและเห็็นชอบประเด็็น

สื่่�อสารประเด็็น
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

สำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

• จััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
สำำ�หรัับผู้บ้� ริิหาร เพื่่�อตรวจสอบ
และยืืนยัันลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ของประเด็็นการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน

บมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง
• การรัั
สภาพภููมิิอากาศ
	ป่่าไม้้และความหลากหลาย
•	ทางชีี
วภาพ
การดููแลผู้้
�มีีส่่วนได้้เสีีย
•

II

ทธิิมนุุษยชน
•	สิิการพัั
นาและมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน
• การจััดฒการด้้
านสิ่่�งแวดล้้อม
•

III

• สื่่�อสารผลการจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญต่่อผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกหน่่วยงาน
เพื่่�อให้้ทราบถึึงความสำำ�คััญ
และแนวทางการบริิหารจััดการ
ของแต่่ละประเด็็น

�กัับดููแลกิิจการ
• การกำำ
ความรัั
• เศรษฐกิิบจผิิหมุุดชนอบต่่เวีียอนสิินค้้าและบริิการ
• การสร้้างประสบการณ์์ของลููกค้้า
•	สุุขภาพและความปลอดภััย
•

I

ดการน้ำำ��
• การจัั
การสร้้างคุุ
ณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนสู่่�คู่่�ธุุรกิิจ
• การสร้้างแรงจููงใจและรัั
กษา		
•	พนัักงาน
• การพััฒนาพนัักงาน

สำำ�คััญต่่อเอสซีีจีีพีี

II

การจััดการประเด็็นการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน ปีี 2563

ผลการจััดลำำ�ดัับประเด็็นการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนของเอสซีีจีีพีีในปีี 2563 แบ่่งเป็็น
3 ระดัับ ได้้แก่่
I. ประเด็็นที่่�เป็็นความเสี่่�ยงหลััก
และสำำ�คััญต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ในอนาคต (Key Risk and
Capturing Future Value)
II. ประเด็็นที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อนการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (Enabler)
III. ประเด็็นที่่�เป็็นพื้้�นฐานของ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
(Business Fundamental)
เศรษฐกิิจ
สิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม

แนวทางการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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ประเด็็นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ประเด็็นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 15 ประเด็็นของเอสซีีจีีพีี เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียและเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน UN SDGs
17 ข้้อ ดัังนี้้�

						
			

ประเด็็น
GRI Aspect
			
การพััฒนาที่่ยั่่
� �งยืืน

ขอบเขตของผลกระทบ (Impact Boundary)					

ภายในองค์์กร			

ภายนอกองค์์กร

เอสซีีจีีพีี		พนัักงาน	ผู้้�ถือ	คู่่�ธุ
ื
ุรกิิจ	ลููกค้้า	ชุุมชน

							หุ้้�น/

และ				

				

หน่่วยงาน	สื่่�อมวลชน

ภาคประชา

SDGs

หน้้า

ราชการ		สัังคม/			

							ผู้้�ร่่วมทุุน/	คู่่�ค้้า						นัักวิิชาการ/			
							

เจ้้าหนี้้�							ผู้้�นำำ�ความคิิด

GRI 102 (3. Ethics and Integrity)
•		•
•		•
•		 •			16
		 GRI 102 (4. Governance)													
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
สุุขภาพและ		
ความปลอดภััย

36-37

GRI 403: Occupational Health
•		•			
•						
3, 8 44-45
and Safety*												
		

ความรัับผิิดชอบ
-		
•		•			
•						
ต่่อสิินค้้าและบริิการ														

9, 11, 38-39
12, 13

GRI 102 (5. Stakeholder
•			 •
•
•						
9
Engagement)														

42-43

GRI 102 (5. Stakeholder
•		•
•		•							
		 Engagement)														

30-31

การสร้้างประสบการณ์์
ของลููกค้้า		
การดููแลผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

GRI 201: Economic Performance

•			

•		•

•					

การจััดการ
GRI 306: Effluents and Waste
•		•
•		•
•					
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม														

8, 9, 12 40-41
6, 9,
12,

62-63

การสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
GRI 102-9 Supply Chain
•				 •
•						 8, 12, 17 52-55
สู่่�คู่่�ธุุรกิิจ																
การพััฒนาพนัักงาน
		
		

GRI 102-8 Information on
•		•
•		•						
4, 8 56-57
employees and other workers, 														
GRI 404: Training and Education													

การพััฒนาและ
GRI 413: Local Communities
•						 •				
มีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน														
การจััดการน้ำำ��

GRI 303: Water*

•		•				•		

•		

1, 4, 60-61
6, 11, 15
6, 9, 12 48-49

การรัับมืือ
GRI 305: Emissions,												
7, 9, 46-47
กัับการเปลี่่�ยนแปลง
GRI 302: Energy
•			 •		•
•		 •			13, 15		
สภาพภููมิิอากาศ															
สิิทธิิมนุุษยชน
GRI 412: Human Rights
•		•			
•						
5, 8 58-59
		 Assessment														
การสร้้างแรงจููงใจ
และรัักษาพนัักงาน

GRI 404: Training
•		•
•		•						
4, 8
and Education														

ป่่าไม้้และความหลากหลาย GRI 304: Biodiversity
•					 •
•					
ทางชีีวภาพ															

*GRI Standards 2018
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15

56-57
50-51

การดำำ�เนิินงานในประเด็็น
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ประเด็็นที่่�เป็็นความเสี่่�ยงหลัักและสำำ�คััญ
ต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในอนาคต
• การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
• ความรัับผิิดชอบต่่อสิินค้้าและบริิการ			
• เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน					
• การสร้้างประสบการณ์์ของลููกค้้า			
• สุุขภาพและความปลอดภััย				
		
ประเด็็นที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อนการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
• การรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
• การบริิหารจััดการน้ำำ��					
• ป่่าไม้้และความหลากหลายทางชีีวภาพ			
• การสร้้างคุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนสู่่�คู่่�ธุุรกิิจ			
• การดููแลและพััฒนาพนัักงาน				
		
ประเด็็นที่่�เป็็นพื้้�นฐานของการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน
• การดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน			
• การพััฒนาและมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน			
• การจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

กลยุุทธ์์
1. กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาลให้้สอดคล้้อง
และเป็็นทิิศทางเดีียวกัันทั่่�วทั้้�งองค์์กร
2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาลให้้เหมาะสมกัับกลยุุทธ์์
ทางธุุรกิิจและการเปลี่่�ยนแปลงเป็็นประจำำ� อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
3. สื่่�อสารและสนัับสนุุนให้้พนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจเกิิดความตระหนััก
และปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาลและจรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ
อย่่างจริิงจััง
4. กำำ�กัับดููแลและติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ด้้านบรรษััทภิิบาลทั่่�วทั้้�งองค์์กร

การกำำ�กับ
ั ดููแล
กิิจการ

เอสซีีจีีพีีกำำ�หนดโครงสร้้าง นโยบาย และแนว
ปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นบรรษัั ท ภิิ บ าลเพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความ
สมดุุลและประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน มีีระบบ
บริิ ห ารจัั ด การที่่� ก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความเป็็ น ธรรม
โปร่่งใส สามารถสร้้างผลตอบแทนและเพิ่่�ม
มููลค่่าระยะยาวให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น รวมถึึงสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย และ
สนัับสนุุนส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขััน
ของบริิษััทให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี

การกำำ�กัับดููแลกิิจการของเอสซีีจีีพีีในปีี 2563 มีีการ
พััฒนาต่่อเนื่่�องจากปีีที่่�ผ่่านมา โดยคณะกรรมการ
บริิษััทได้้ทบทวนการนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(CG Code) มาปรัับใช้้ตามบริิบททางธุุรกิิจ คณะ
กรรมการบริิษััททุุกคนตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่�
ในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กร และมีีกรรมการเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�ง
ที่่�ได้้ศึึกษาหรืือรัับฟัังบรรยายหลัักปฏิิบััติิตาม CG
Code จนเข้้าใจประโยชน์์และหลัักปฏิิบััติิในการนำำ�
ไปใช้้สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืนเป็็นอย่่างดีี
รวมทั้้�งได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิตามหลัักปฏิิบััติิ
ใน CG Code แต่่ละข้้อ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผลการปฏิิบััติิ
มีีความเหมาะสม รวมทั้้�งได้้ประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ทั้้�งของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยทุุกชุุดและนำำ�ผลประเมิินไปกำำ�หนดแผน
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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ประกาศนโยบายบรรษััทภิิบาลเพิ่่�มเติิม

คณะกรรมการบริิษััทได้้อนุุมััติินโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านบรรษััทภิิบาลเพิ่่�มเติิม
ในปีี 2563 ได้้แก่่ นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วน
บุุคคล นโยบายการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและการสรรหากรรมการบริิษััท จรรยาบรรณ
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ และนโยบายและวิิธีีปฏิิบััติิในการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
ที่่�บริิษััทอื่่�นของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููง
สื่่�อสารเรื่่�องจรรยาบรรณ

เอสซีีจีีพีีจััดทำำ� “จรรยาบรรณเอสซีีจีีพีี” เพื่่�อเป็็นคู่่�มืือให้้กรรมการ ฝ่่ายจััดการ
และพนัักงานทุุกคน เกิิดความเข้้าใจและนำำ�ไปประกอบการปฏิิบััติิงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม โดยได้้จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมและปลููกฝัังความตระหนััก
เรื่่�องจรรยาบรรณแก่่พนัักงาน เช่่น การอบรมหลัักสููตรพนัักงานใหม่่ การจััดทำำ�
แบบทดสอบ “Ethics e-testing” เป็็นประจำำ�ต่อ่ เนื่่อ� งมาทุุกปีี โดยปีี 2563 เป็็นปีที่ี �่ 6
นอกจากนี้้�ยัังได้้ขยายผลสู่่�คู่่�ธุุรกิิจโดยจััดทำำ� “จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจเอสซีีจีีพีี”
เพื่่�อให้้คู่่�ธุุรกิิจใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�คำำ�นึึงถึึงสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างเป็็นรููปธรรม

ปรัับปรุุงกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยปีี 2563

คณะกรรมการบริิษััทได้้ปรัับปรุุงกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการ
ชุุดย่่อยในประเด็็นหลัักเกี่่�ยวกัับวาระของกรรมการอิิสระและการประชุุม รวมถึึง
แนวทางปฏิิบััติิในการจััดการประชุุมด้้วยสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อให้้สอดคล้้องยิ่่�งขึ้้�น
กัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560 ของคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีี
การสื่่�อสารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชััน

ปีี 2563 เอสซีีจีีพีีประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วม
แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (CAC)
โดยอยู่่�ระหว่่างการขอรัับรองเป็็น Certified Company
จากคณะกรรมการแนวร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต้้านการทุุจริิต ซึ่่ง� คาดว่่าจะดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ
ภายในปีี 2564

นโยบายและแนวปฏิิบััติิ
ด้้านบรรษััทภิิบาลของเอสซีีจีีพีี

เอสซีีจีีพีีประกาศนโยบายด้้านบรรษััทภิิบาลต่่างๆ
และเผยแพร่่ทางเว็็บไซต์์ www.scgpackaging.com
• โครงสร้้างและกลไกในการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ ประกอบด้้วย อุุดมการณ์์
เอสซีีจีีพีี จรรยาบรรณเอสซีีจีีพีี โครงสร้้างบรรษััทภิิบาล และนโยบาย
บรรษััทภิิบาล
• นโยบายและแนวปฏิิบัติั สำิ �ำ หรัับกรรมการและผู้บ้� ริิหาร ประกอบด้้วย
กฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบััตรคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและสรรหา กฎบััตรคณะกรรมการ
	พิิจารณาค่่าตอบแทน ข้้อกำำ�หนดคุุณสมบััติิกรรมการอิิสระ นโยบาย
การกำำ�หนดคุุณสมบััติิและการสรรหากรรมการบริิษััท ขอบเขตอำำ�นาจ
หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และนโยบาย
และวิิธีีปฏิิบััติิในการไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�บริิษััทอื่่�นของประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและผู้้�บริิหารระดัับสููง
• นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการจััดการองค์์กร ประกอบด้้วย
กฎบััตรสำำ�นัักงานตรวจสอบ นโยบายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
นโยบายการกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิงาน นโยบายต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
นโยบายการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน นโยบายป้้องกัันความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ นโยบายการแข่่งขัันทางการค้้า นโยบายการรัับ
เรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิตและการกระทำำ�ผิิด นโยบายการลงทุุน
ในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม นโยบายกำำ�กัับดููแลและการบริิหารจััดการ
บริิษััทย่่อยที่่�ประกอบธุุรกิิจหลัักและบริิษััทร่่วมที่่�ประกอบธุุรกิิจหลััก
นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง นโยบายการเปิิดเผยข้้อมููล นโยบาย
การจััดการข้้อมููลภายในและการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ นโยบาย
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน นโยบายการคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล และ
	จรรยาบรรณนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
• นโยบายและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ประกอบด้้วย
นโยบายการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
	ของบริิษัทั และบริิษัทั ย่่อย นโยบายและแนวปฏิิบัติั ใิ นการจััดหาและคััดเลืือก
	คู่่�ค้้า/คู่่�ธุุรกิิจ และจรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ

ช่่องทางการรัับแจ้้งเบาะแส
การกระทำำ�ผิิดจรรยาบรรณ
หรืือคอร์์รััปชััน

เอสซีีจีีพีีจััดให้้มีีช่่องทางการรัับแจ้้งเบาะแส
หรืือการร้้องเรีียนการดำำ�เนิินการที่่�อาจผิิด
กฎหมาย ข้้อบัังคัับ หรืือส่่อถึึงการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน ของบุุคลากรในบริิษััท 2 ช่่องทาง
คืือ
1.	บุุคลากรภายในบริิษััทร้้องเรีียนได้้ทาง
ระบบ Intranet ด้้วยวาจา หรืือเป็็น
ลายลัักษณ์์อัักษร
2.	บุุคคลภายนอกร้้องเรีียนได้้ทางเว็็บไซต์์
www.scgpackaging.com หรืือทำำ�เป็็น
หนัังสืือถึึงบุุคคลที่่�ระบุุไว้้ในนโยบาย
การรัับเรื่่�องร้้องเรีียนการทุุจริิต
และการกระทำำ�ผิิด
ทั้้�งนี้้�เอสซีีจีีพีีจะนำำ�ข้้อเท็็จจริิงจากการสอบสวน
มากำำ�หนดวิิธีีปฏิิบััติิและแนวทางการป้้องกััน
เพื่่อ� ป้้องกัันการเกิิดซ้ำ��ำ (รายละเอีียดข้้อร้้องเรีียน
ปรากฏในภาคผนวก หััวข้้อผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านเศรษฐกิิจ)

ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เป้้าหมาย
•

•

ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสิินค้้า

และบริิการ

66.7% (2/3)

รายได้้จากการขาย
สิินค้้าและบริิการที่่�ได้้รัับ
ฉลาก SCG Green
Choice จากรายได้้
การขายรวมในปีี 2573

33.3 % (1/3)

กลยุุทธ์์
1. พััฒนาสิินค้้า บริิการ และโซลููชัันที่่�ตอบโจทย์์
ความต้้องการของผู้้�บริิโภค ช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต 
(Well-being) และรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(Climate Change & Circular Economy)
2. พััฒนากระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ตามมาตรฐานสากล
3. ใช้้นวััตกรรมพััฒนาสิินค้้า บริิการ และโซลููชััน
เพื่่�อสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ๆ

รายได้้จากการขาย
สิินค้้าและบริิการ
	ที่่�ใช้้งานอย่่างเป็็นมิิตร
	ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และได้้รัับฉลาก SCG
Green Choice จาก
รายได้้การขายรวม
ในปีี 2573

ผลดำำ�เนิินงานปีี 2563

ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคตระหนัักถึึงแนวคิิด
เรื่่�องความยั่่�งยืืนและการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็น
มิิตรต่่ อสิ่่� งแวดล้้อมมากขึ้้�น เอสซีี จีี พีี จึึงให้้
ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาสิินค้้า บริิการ และ
โซลููชัันที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััย ใช้้งานสะดวก
คงทนแข็็งแรง นำำ�มาใช้้ซ้ำำ��และรีีไซเคิิลได้้ง่่าย
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งสามารถลดการ
ใช้้ทรััพยากรและพลัังงานตามหลัักเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน ลดการปล่่อยมลพิิษและของเสีีย
สู่่�สิ่่�งแวดล้้อม

| 38 | รายงานการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน 2563 เอสซีีจีพี
ี ี

33.9

•

% รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่�ได้้รัับการรัับรองฉลาก
SCG Green Choice (31,484 ล้้านบาท) จากรายได้้การขายรวม

•

2.2
% รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่�ใช้้งานอย่่างเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม		
และได้้รัับการรัับรองฉลาก SCG Green Choice จากรายได้้การขายรวม

•

32 ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับการรัับรองฉลาก SCG Green Choice

ยกระดัับกล่่องบรรจุุภััณฑ์์ด้้วย Microflute

กระดาษลููกฟููกลอนเล็็ก Microflute เป็็นนวััตกรรมของเอสซีีจีีพีีที่่�ใช้้ผลิิตกล่่อง
ที่่�มีีความแข็็งแรงและน้ำำ��หนัักเบา อีีกทั้้�งยัังสามารถรองรัับงานพิิมพ์์คุุณภาพสููง
ด้้วยความหนาของลอนที่่�ลดลงของ Microflute ทำำ�ให้้บรรจุุภััณฑ์์มีีขนาดเล็็ก
พัับขึ้้�นรููปง่่าย รอยพัับสวยงาม สามารถทำำ�รอยปรุุที่่�สวยงามและฉีีกได้้สะดวกขึ้้�น
อีีกทั้้�งยัังคงความแข็็งแรงและรองรัับแรงกดทัับได้้ดีี
รวมทั้้�งบรรจุุภััณฑ์์มีีน้ำำ��หนัักเบาจากการใช้้วััสดุุ
ลดน้้อยลง เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการขนส่่ง
และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
เป็็นอีีกแนวทางในการช่่วย
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

บรรจุุภััณฑ์์อาหารปลอดภััยเฟสท์์ (Fest)

ตอบโจทย์์ธุุรกิิจอาหารและธุุรกิิจบริิการอาหารเดลิิเวอรีีด้้วย
“บรรจุุภััณฑ์์อาหารปลอดภััยเฟสท์์ (Fest)” บรรจุุภััณฑ์์ทางเลืือกใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�บริิโภค ด้้วยรููปทรงและความจุุที่่�หลากหลาย ตอบสนอง
ทุุกการใช้้งาน มั่่�นใจได้้ในความสะอาด ปลอดภััย ได้้รัับมาตรฐาน
รัับรองระดัับสากล แบ่่งออกเป็็น 3 ประเภทหลััก ได้้แก่่ บรรจุุภััณฑ์์
เฟสท์์ ช้้อยส์์ บรรจุุภััณฑ์์เฟสท์์ ไบโอ และบรรจุุภััณฑ์์เฟสท์์ ชิิลล์์
นอกจากนี้้�เฟสท์์ยัังมีีบริิการ “เฟสท์์ โซลููชััน”
ให้้คำำ�ปรึึกษาด้้านการออกแบบและผลิิต
บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับลููกค้้าผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
อาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
กัับคุุณภาพของอาหารที่่ส่� ง่ ถึึงมืือลููกค้้า และ
ตอบสนองความต้้องการบรรจุุภััณฑ์์
พิิเศษเฉพาะของร้้านด้้วยลวดลาย
และสีีสัันที่่�สวยงาม เพื่่�อช่่วยสร้้าง
เอกลัักษณ์์ เสริิมภาพลัักษณ์์ สร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มทางการตลาด และเพิ่่�ม
ช่่องทางการสื่่�อสารแบรนด์์ของ
ลููกค้้าได้้อีีกด้้วย

บริิษััทผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด ได้้เริ่่�มระบบการซื้้�อขาย
ออนไลน์์ ด้้วยการเปิิดเว็็บไซต์์อีีคอมเมิิร์ซ์ www.festforfood.com
ที่่�สามารถเลืือกซื้้�อบรรจุุภััณฑ์์อาหารปลอดภััยเฟสท์์ได้้
อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิการชำำ�ระค่่า
สิินค้้าผ่่านช่่องทางการชำำ�ระเงิินออนไลน์์ (Online Payment
Gateway) ด้้วยบััตรเครดิิตและเงิินโอนได้้อย่่างปลอดภััย

ยั่่�งยืืนตามมาตรฐาน FSC TM (License Code FSCTM - C135609)

บริิษััทสยามฟอเรสทรีี จำำ�กััด ในเอสซีีจีีพีี ส่่งเสริิมให้้เกษตรกรปลููกไม้้ยููคาลิิปตััสด้้วยระบบการจััดการสวนไม้้อย่่างยั่่�งยืืน
ตามมาตรฐาน Forest Stewardship CouncilTM หรืือ FSCTM ซึ่่ง� ให้้การรัับรองมาตรฐานไม้้และผลิิตภััณฑ์์ไม้้ว่่ามีีการ
จััดการอย่่างถููกต้้องตามหลัักวิิชาการในระดัับสากล ในปีี 2563 มีีสมาชิิกเกษตรกรในระบบ FSCTM รวม 70 ราย
มีีพื้้�นที่่�ปลููกไม้้ยููคาลิิปตััสของสมาชิิก 14,700 ไร่่ และของบริิษััท 12,694 ไร่่ รวมพื้้�นที่่�ทั้้�งหมดที่่�ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐาน FSCTM 27,394 ไร่่ และมีีแผนขยายพื้้�นที่่�ปลููกเพื่่�อให้้ได้้มาตรฐาน FSCTM เพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี
ทั้้�งนี้้�เอสซีีจีีพีีมุ่่�งมั่่�นเพิ่่�มยอดขายกระดาษบรรจุุภััณฑ์์ที่ไ�่ ด้้รับั การรัับรองมาตรฐาน FSCTM ให้้สูงู ขึ้้น� เพื่่อ� สร้้างความยั่่�งยืืน
ให้้แก่่การดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยในปีี 2563 กระดาษบรรจุุภััณฑ์์ FSCTM มีีสััดส่่วนยอดขายเป็็น 22% ของยอดขายรวม
และมีีแผนเพิ่่�มสััดส่่วนให้้เป็็น 25% ในปีี 2564
ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เป้้าหมาย
ั ฑ์์
•	สััดส่ว่ นรายได้้บรรจุุภัณ
	พอลิิเมอร์์ที่่�สามารถ	
	รีีไซเคิิลได้้เท่่ากัับ

50 %

	ของรายได้้บรรจุุภััณฑ์์
	พอลิิเมอร์์รวมในปีี 2563
•	สััดส่ว่ นรายได้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
	พอลิิเมอร์์ที่่�สามารถ	
	รีีไซเคิิลได้้เท่่ากัับ

100 %

เศรษฐกิิจ

	ของรายได้้บรรจุุภััณฑ์์
	พอลิิเมอร์์รวมในปีี 2568

หมุุนเวีียน

ผลดำำ�เนิินงานปีี 2563
ั ฑ์์พอลิิเมอร์์
•	สััดส่ว่ นรายได้้บรรจุุภัณ
	ที่่�สามารถรีีไซเคิิลได้้เท่่ากัับ

56 %

	ของรายได้้บรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์รวม
กลยุุทธ์์
1. การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการแบบเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนเพื่่�อสร้้างและรัักษาคุุณค่่าหลััก
ของวััสดุุสููงสุุด

เอสซีีจีีพีีผลัักดัันหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเป็็นแนวทางสำำ�คััญในการแก้้ไข
ปัั ญ หาสิ่่� ง แวดล้้ อ มของประเทศและของโลก ทั้้� ง ปัั ญ หาภาวะโลกร้้ อ น
การขาดแคลนทรััพยากร วิิกฤตขยะ ความยากจนและคุุณภาพชีีวิต
ิ โดยนำำ�
หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาใช้้บริิหารจััดการให้้เกิิดการหมุุนเวีียนทรััพยากร
และพลัังงานในระบบอย่่างคุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด ตั้้�งแต่่การวางแผน
และออกแบบ การเลืือกใช้้วััสดุุการผลิิต การบริิโภค การจััดการของเสีีย
และนำำ�กลัับมาเป็็นวััตถุุดิิบใหม่่ในกระบวนการผลิิต

2. ส่่งเสริิมการใช้้วััสดุุชีีวภาพหรืือวััสดุุทดแทน
ที่่�สามารถนำำ�กลัับมารีีไซเคิิลได้้
3. วิิจััยและพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อยืืดอายุุสิินค้้า
และส่่วนประกอบ
4. ใช้้แพลตฟอร์์มการแบ่่งปััน (Sharing Platform)
เพื่่�อใช้้ทรััพยากรให้้คุ้้�มค่่าที่่�สุุด
5. รวบรวมและจััดการของเสีียเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
6. ปรัับเปลี่่ย� นโครงสร้้างธุุรกิิจตามแนวคิิดทำำ�สิินค้้า
ให้้เป็็นบริิการ (Product as a Service)

ทรััพยากรหมุุนเวีียน

ใช้้พลัังงานทดแทน วััสดุุชีีวภาพ หรืือวััสดุุ
ที่่�รีีไซเคิิลได้้ ทดแทนวััสดุุที่่�ต้้องใช้้ได้้
ครั้้�งเดีียว หรืือวััสดุุที่่�มีีสารพิิษ

กระบวนการผลิิต
และการปรัับปรุุง
กระบวนการผลิิต

ทำำ�สิินค้้าให้้เป็็นบริิการ

เสนอบริิการแทนการขายสิินค้้า 
เพื่่�อสามารถใช้้ประโยชน์์
และนำำ�ทรััพยากร
กลัับสู่่�วงจรการผลิิต
ได้้สููงสุุด

การขายสิินค้้า
และวััสดุุเก่่า
ที่่�ยัังใช้้งานได้้

ฟื้้�นฟูู
และปรัับปรุุง
ขั้้�นตอนให้้ดีีขึ้้�น

นำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่

นำำ�ทรััพยากร
กลัับมาใช้้ใหม่่

นำำ�วััตถุุดิิบ ทรััพยากร
และพลัังงาน จากสิินค้้า
หรืือผลพลอยได้้เหลืือทิ้้�ง
จากกระบวนการผลิิต
กลัับมาใช้้ใหม่่

ยืืดอายุุการใช้้งานสิินค้้าและส่่วนประกอบ
ด้้วยการขาย, ซ่่อมแซม, ผลิิตใหม่่
และยกระดัับสิินค้้าและวััสดุุเก่่า

ใช้้และ
แบ่่งปััน

ซ่่อมแซม
และปรัับเปลี่่�ยน
การใช้้งาน

อ้้างอิิงจาก CEO GUIDE TO THE CIRCULAR ECONOMY, WBCSD
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ี ี

ยืืดอายุุสิินค้้า

แพลตฟอร์์มการแบ่่งปััน

เพิ่่�มอััตราใช้้ประโยชน์์สิินค้้าบริิการ
หรืือโซลููชััน โดยการใช้้งานร่่วมกััน
เข้้าถึึงได้้ หรืือเป็็นเจ้้าของร่่วมกัันได้้

หมุุนเวีียนของเสีียกลัับมาเป็็นวััตถุุดิบิ ใช้้ในการผลิิตสิินค้้าใหม่่

เช่่น Post-Consumer Recycled Resin (PCR) นำำ�เม็็ดพลาสติิกที่่�ผ่่านการ
ใช้้งานจากผู้้�บริิโภคมาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบเสริิมในการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์
	ช่่่�วยลดการใช้้เม็็ดพลาสติิกใหม่่ (Virgin Resin) เช่่น ขวดแชมพูู

วััสดุุรีไี ซเคิิลได้้ เช่่น บรรจุุภัณ
ั ฑ์์พอลิิเมอร์์แบบอ่่อนตััว (Flexible Packaging)
	ที่่�ผลิิตจากฟิิล์์มประกบหลายชั้้�น แต่่ละชั้้�นเป็็นพอลิิเมอร์์ชนิิดเดีียวกััน (Multi-layer
mono material) ด้้วยเทคโนลีียีี R-1 และ R-1+ สามารถปกป้้องสิินค้้า
และทนแรงกระแทกสููง นำำ�กลัับมารีีไซเคิิลเป็็นเม็็ดพลาสติิกและวััสดุุอื่่�นๆ
ได้้อย่่างมีีคุุณภาพ ช่่วยให้้เกิิดการหมุุนเวีียนวััตถุุดิิบทดแทนกลัับเข้้าสู่่�ระบบ
Post-Industrial Recycled Waste (PIR Waste) 		

เช่่น เศษบดตััดขอบ แผ่่นพลาสติิกเหลืือใช้้จากการขึ้้�นรููปมาบดย่่อย แปรรููป 		
และใช้้เป็็นวััตถุุดิิบเสริิมในการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์พอลิิเมอร์์ใหม่่ เช่่น แกลลอน		
	น้ำำ��มัันเครื่่�องและถ้้วยบรรจุุอาหารสำำ�หรัับกระบวนการฆ่่าเชื้้�อแรงดัันสููง
(Thermoformed cup for retort process)

แพลตฟอร์์มการจััดเก็็บวััสดุุเหลืือใช้้

ที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยเอสซีีจีีพีี เพื่่�อการจััดเก็็บ
กระดาษหรืือบรรจุุภััณฑ์์จากผู้้�บริิโภค		
และนำำ�กลัับมาเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล
เพื่่�อผลิิตเป็็นกระดาษบรรจุุภััณฑ์์
และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ โดยขยายความร่่วมมืือ
	กัับพัันธมิิตรทั้้�งภาครััฐและเอกชนอย่่าง
	ต่่อเนื่่�อง เพิ่่�มช่่องทางการเข้้าถึึงผู้้�บริิโภค

•	ร่่วมกัับบริิษััทแสนสิิริิ จำำ�กััด (มหาชน) จััดทำำ�โครงการ “Sansiri Waste to
Worth” จััดเก็็บเศษกระดาษเหลืือใช้้และบรรจุุภััณฑ์์กระดาษใช้้แล้้ว
จากโครงการที่่�อยู่่�อาศััย นำำ�กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล 100%
•	ร่่วมกัับบริิษััทชีีวาทััย จำำ�กััด (มหาชน) จััดทำำ�โครงการคััดแยกขยะก่่อนทิ้้�ง
เพื่่�อนำำ�เศษกระดาษและบรรจุุภััณฑ์์กระดาษใช้้แล้้วมาเป็็นวััตถุุดิิบผลิิตกระดาษ
และสิ่่�งของ เช่่น ถุุงกระดาษ ของเล่่นกระดาษ ฯลฯ กลัับมาให้้ชุุมชนใน
โครงการที่่�อยู่่�อาศััยของชีีวาทััยได้้ใช้้ประโยชน์์และส่่งต่่อให้้ชุุมชนอื่่�นๆ ได้้
•	ร่่วมกัับบริิษััทพร็็อพเพอร์์ตี้้� เพอร์์เฟค
	จำำ�กัดั (มหาชน) จััดทำ�ำ โครงการ “Green at
Heart แยกกระดาษด้้วยใจ” คััดแยกขยะ
กระดาษถ่่ายเอกสารและบรรจุุภััณฑ์์
กระดาษใช้้แล้้วจากสำำ�นัักงานใหญ่่และ
โครงการที่่�อยู่่�อาศััย เพื่่�อให้้เอสซีีจีีพีี
	นำำ�กลัับไปรีีไซเคิิล โดยรายได้้มอบให้้แก่่
	วััดพระบาทน้ำำ��พุุเพื่่�อใช้้ดำำ�เนิินกิิจกรรม
	ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคม
•	ร่่วมกัับบริิษััทไปรษณีีย์์ไทย จำำ�กััด
	จััดทำำ�โครงการ “ไปรษณีีย์์ reBOX”
เปิิดจุุดรัับบรรจุุภััณฑ์์กระดาษใช้้แล้้ว
ณ ที่่�ทำำ�การไปรษณีีย์์ทุุกสาขาทั่่�วประเทศ
เพื่่�อรวบรวมให้้เอสซีีจีีพีีนำำ�กลัับมา		
	รีีไซเคิิลและผลิิตชุดุ โต๊๊ะและเก้้าอี้้ก� ระดาษ
มอบเป็็นของขวััญปีีใหม่่ 2564 แก่่เยาวชน	
ในโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดน

บริิษัทพรี
ั แี พค ประเทศไทย จำำ�กัดั ในเอสซีีจีพีี ี
นำำ�นวััตกรรมด้้านบรรจุุภััณฑ์์มาพััฒนาถุุงข้้าว
ที่่�นำำ�กลัับมารีีไซเคิิลได้้อย่่างสมบููรณ์์ โดยเป็็น
ถุุงฟิิล์ม์ หลายชั้้นที่
� ผลิ
�่ ติ จากพลาสติิกโพลีีเอทิิลีีน
ชนิิดเดีียว (R-1) สามารถลดความหนาของถุุง
จากความหนา 110 ไมครอนเหลืือเพีียง 90
ไมครอน (ลดลง 18%) ลดการใช้้เม็็ดพลาสติิก
และพลัังงานในการผลิิต แต่่ยัังคงคุุณภาพ
และความแข็็งแรงทนทานต่่อการใช้้งาน
ตามมาตรฐานเดิิมของถุุงข้้าว

ANGEL ระบบจััดการคลัังอััจฉริิยะ
พััฒนาขึ้้น� จากโครงการสนัับสนุุนสตาร์์ทอััพภายในองค์์กร
จนสำำ�เร็็จเป็็นดิิจิิทััลแพลตฟอร์์มของเอสซีีจีีพีี
ที่่ช่� ว่ ยเพิ่ม�่ ประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการคลััง ให้้มีีความ
สะดวก รวดเร็็ว ถููกต้้องแม่่นยำำ� และตรวจสอบได้้
ช่่วยลดการจััดเก็็บที่่�ซ้ำำ��ซ้้อนและความยากในการ
ติิดตามพััสดุุหรืือสิินค้้า ทำำ�ให้้วางแผนการลดสิินค้้า
คงคลัังได้้ถึึง 10-15% ของมููลค่่าการจััดเก็็บเดิิม
ก่่อนใช้้ระบบ เกิิดการใช้้ประโยชน์์จากทรััพยากรที่่�มีี
อยู่่�อย่่างคุ้้�มค่่าและเต็็มประสิิทธิิภาพ
ปีี 2563 ANGEL ได้้รัับการนำำ�ไปใช้้ในกลุ่่�มเอสซีีจีีพีี
และธุุรกิิจอื่่�นๆ ของเอสซีีจีีรวม 45 โรงงาน โดย
ครอบคลุุมถึึงการบริิหารจััดการวััตถุุดิิบ อะไหล่่
และพััสดุุต่่างๆ นอกจากนี้้�ยัังมีีการพััฒนาต่่อยอด
ไปที่่�ต้้นทางการสั่่�งซื้้�อ ได้้แก่่ การซ่่อมบำำ�รุุง
เพื่่�อยกระดัับการบริิหารจััดการให้้เป็็น Digitalize
ที่่�สามารถลดค่่าใช้้จ่่ายและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดููแล
เครื่่�องจัักร

•	ปีี 2563 พัันธมิิตร PaperX รวมกว่่า 60 ราย ติิดตั้้�ง 380 Drop Point 		
รวบรวมเศษกระดาษกลัับมารีีไซเคิิลได้้ 150 ตััน

ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เป้้าหมาย
•

100%

ความพึึงพอใจโดยรวม
	ของลููกค้้า
ผลดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563
•

การสร้้าง

ประสบการณ์์

80%

ความพึึงพอใจโดยรวม
	ของลููกค้้า (ผลสำำ�รวจ
	ปีี 2562 ดำำ�เนิินการ
	สำำ�รวจทุุก 2 ปีี)

กลยุุทธ์์
1. สร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับลููกค้้ากลุ่่�มธุุรกิิจ เพื่่�อลููกค้้า
กลุ่่�มผู้้�บริิโภค (B2B2C)
2. สร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�บริิโภค (B2C)

ของลููกค้้า

เอสซีีจีีพีีทำำ�งานร่่วมกัับลููกค้้าอย่่างใกล้้ชิิด
เพื่่อ
� นำำ�เสนอโซลููชัน
ั ที่่�ตอบสนองความต้้องการ
เฉพาะของลููกค้้าแต่่ละราย รวมถึึงพฤติิกรรม
ของผู้้�บริิ โ ภคที่่� มีี กา รเปลี่่� ย นแปลงอยู่่�เสมอ
และมีีความหลากหลาย โดยส่่งมอบบริิการ
แบบเบ็็ดเสร็็จ ครบวงจร เพื่่� อความสะดวก
สบายของลููกค้้า และสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีี
แก่่ลููกค้้าอย่่างสร้้างสรรค์์

เทคโนโลยีีเพื่่�อความสะดวกของลููกค้้า

เอสซีีจีีพีีนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาสร้้างโซลููชัันเพื่่�อให้้
บริิการที่่�สะดวกสบายแก่่ลููกค้้า ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การทำำ�งาน เพิ่่�มความรวดเร็็วในการให้้บริิการ รวมทั้้�ง
ลดความผิิดพลาดที่่�มาจากมนุุษย์์ ผลงานที่่�สำำ�คััญ
ในปีี 2563 เช่่น

	ค่่าสิินค้้าและบริิการได้้จากบััญชีีธนาคารของลููกค้้า ลดการเสีียเวลากัับการ
	ทำำ�ธุุรกรรมที่่�ธนาคาร คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2564

• ใช้้เทคโนโลยีี Optical Character Recognition
(OCR) และ Robotic Automation Process
(RAP) อ่่านเอกสารกระดาษใบสั่่�งซื้้�อ (PO) ของ
	ลููกค้้าเพื่่�อสร้้างใบสั่่�งขาย (SO) ในรููปแบบ
ไฟล์์ดิิจิิทััล เพื่่�อดำำ�เนิินการในระบบต่่อไป ช่่วยลด
	ขั้้�นตอนการทำำ�งานซ้ำำ��โดยไม่่จำำ�เป็็น และลดเวลา
ในวงจรการสั่่�งซื้้�อของลููกค้้า

• บริิษััทผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด ได้้เริ่่�มระบบการซื้้�อขายออนไลน์์
ด้้วยการเปิิดเวปไซด์์อีีคอมเมิิร์์ช www.festforfood.com ที่่�สามารถเลืือกซื้้�อ
บรรจุุภััณฑ์์อาหารปลอดภััยเฟสท์์ได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็ว เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ		
ในการบริิการชำำ�ระสิินค้้าผ่่านช่่องทางการชำำ�ระเงิินออนไลน์์ (Online payment
gateway) ด้้วยบััตรเครดิิต และ เงิินโอน ได้้อย่่างปลอดภััย

•	พััฒนาและใช้้งาน Export Order Tracking (EOT)
เว็็บไซต์์สำ�ำ หรัับลููกค้้าส่่งออก เพื่่อ� ให้้สามารถติิดตาม
	สถานะการจััดส่่งสิินค้้าส่่งออกได้้อย่่างเรีียลไทม์์
• บริิษัทั สยามคราฟท์์อุตส
ุ าหกรรม จำำ�กัดั เริ่่ม� พััฒนา
Payment Gateway เว็็บไซต์์เพื่่�อให้้ลููกค้้าชำำ�ระ		
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• เริ่่ม� พััฒนาระบบอััตโนมััติสำิ �ำ หรัับการบริิหารจััดการด้้านโลจิิสติิกส์์ เช่่น แพลตฟอร์์ม
แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์มืือถืือสำำ�หรัับติิดตามสิินค้้าของลููกค้้า ระบบอััตโนมััติิ
	สำำ�หรัับจััดทำำ�เอกสารธุุรกรรมต่่างๆ เป็็นต้้น คาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 2564

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้า

เอสซีีจีีพีีสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าโดยสุ่่�ม
ตััวอย่่างลููกค้้าครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยในแต่่ละกลุ่่�มจััดสรร
จำำ�นวนตััวอย่่างลููกค้้าตามสััดส่่วนปริิมาณการซื้้�อขาย
ซึ่่�งแบ่่งเป็็นสามระดัับคืือ Platinum, Gold และ
Silver เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลจากลููกค้้าทุุกระดัับ ทั้้�งนี้้�
กำำ�หนดขนาดตััวอย่่างให้้มีีความคลาดเคลื่่�อน
ที่่�ยอมรัับได้้ไม่่เกิิน 5%
ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจโดยรวมที่่�มีีต่่อบริิษััท
ในปีี 2560 คืือ 80% ปีี 2562 คืือ 80%
การสำำ�รวจจะจััดทำำ�ครั้้�งต่่อไปในปีี 2564

พััฒนาโซลููชัันสำำ�หรัับลููกค้้าอุุตสาหกรรมอาหาร

เอสซีีจีพีีร่
ี ว่ มกัับลููกค้้าพััฒนาโซลููชันสำ
ั �ำ หรัับบรรจุุภััณฑ์์อาหารอย่่างครบวงจร ตั้้�งแต่่
บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััวสำำ�หรัับบรรจุุสิินค้้า บรรจุุภััณฑ์์กล่่องเพื่่�อแสดงสิินค้้า
บรรจุุภััณฑ์์กล่่องลููกฟููกสำำ�หรัับการขนส่่ง ป้้ายสิินค้้า ด้้วยการเลืือกใช้้วััสดุุที่่�เหมาะสม
การออกแบบ การพิิมพ์์ และการผลิิตที่่�มีีความสวยงามและคุุณภาพ ช่่วยส่่งเสริิม
ภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์สิินค้้า สามารถลดความซ้ำำ��ซ้้อนและเวลาในกระบวนการ
ทำำ�งานเดิิมที่่�ต้้องสื่่�อสารกัับหลายบริิษััทในเครืือของเอสซีีจีีพีี ช่่วยยกระดัับความ
สััมพัันธ์์และรายได้้ของทั้้�งสองธุุรกิิจ

บริิการจาก
ผู้้�แทนขาย

เพิ่่�มความรู้้�ให้้
พนัักงานขาย
ทั้้�งด้้านคุุณสมบััติิ
สิินค้้า การแก้้
ปััญหาหรืือด้้าน
เทคนิิค เพื่่�อให้้
พนัักงานมีีความรู้้�
เชิิงลึึก สามารถ
แนะนำำ�โซลููชััน
ที่่�ตอบสนองความ
ต้้องการของลููกค้้า
แต่่ละราย

การบริิการ
จากพนัักงาน
สิินเชื่่�อ

การจััดส่่ง
สิินค้้า

คุุณภาพ
สิินค้้า

ปรัับปรุุงคุุณภาพ
สิินค้้าให้้มีีความ
สม่ำำ��เสมอ เช่่น
ความเรีียบของ
ผิิวกระดาษ สีีผิิว
ความแข็็งแรง
ของกระดาษ
ศึึกษาความ
ต้้องการของลููกค้้า
และตลาด เพื่่�อ
พััฒนาคุุณภาพของ
สิินค้้าและบริิการ
โดยมุ่่�งพััฒนา
นวััตกรรมที่่�ช่่วยลด
ต้้นทุุนการผลิิตและ
ลดการใช้้ทรััพยากร
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความ
สามารถของธุุรกิิจ

จััดทำำ�ระบบติิดตาม
สถานะการจััดส่่ง
สิินค้้าผ่่านระบบ
KOS สำำ�หรัับลููกค้้า
ในประเทศ และ
Export Order
Tracking Website
สำำ�หรัับลููกค้้าต่่าง
ประเทศ
ศึึกษาการทำำ�
Auto Truck
Loading สำำ�หรัับ
ลููกค้้าบรรจุุภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม
CIP Consumer
Industrial
Packaging

การสั่่�งซื้้�อ
สิินค้้า

เพิ่่�มความสะดวกใน
การสั่่�งซื้้�อด้้วยการ
พััฒนาระบบการ
ทำำ�งานต่่างๆ เช่่น
e-Ordering,
Kraft Ordering
System : KOS

นำำ�ส่่งข้้อมููลเอกสาร
ใบแจ้้งหนี้้�/ใบกำำ�กัับ
ภาษีี/ใบลดหนี้้�/
ใบเพิ่่ม� หนี้้� ในรููปแบบ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-Tax Invoice)
จััดทำำ�
e-Signature
เพื่่�อออกเอกสาร
อััตโนมััติิสำำ�หรัับ
ใบรัับสิินค้้า
ใบรายงานผลตรวจ
วิิเคราะห์์คุุณภาพ
สิินค้้า และเอกสาร
ใบแจ้้งหนี้้�/ใบกำำ�กัับ
ภาษีี แก่่ลููกค้้า
ในประเทศ

การบริิการ
ด้้านเทคนิิค

พััฒนาระบบ
CCR (Claim
Complain
Report) เพื่่�อ
ตอบสนองลููกค้้า
รวดเร็็วขึ้้�น
จััดทำำ�ระบบ
Self Service
Claim สำำ�หรัับ
ลููกค้้าบรรจุุภััณฑ์์
อุุตสาหกรรม
CIP Consumer
Industrial
Packaging

ประเด็็นการปรัับปรุุงการทำำ�งาน
ที่่�ได้้รัับจากการสำำ�รวจ
ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เป้้าหมาย

กลยุุทธ์์

• ทุุกปีี

1. สร้้างความตระหนัักและปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
การทำำ�งานให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมความปลอดภััย

ราย
	จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุ
ถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
	ของพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ

2.	ส่่งเสริิมผู้้�บริิหารหรืือหััวหน้้างานให้้เป็็นผู้้�นำำ�
ด้้านความปลอดภััยที่่�ใส่่ใจดููแลพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ
อย่่างใกล้้ชิิด

0

สุุขภาพ
และความ
ปลอดภััย

• 2565

3. ใช้้ระบบการบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย
ยกระดัับมาตรฐานความปลอดภััย
	ทั้้�งในและต่่างประเทศ

อััตราการเกิิด
	อุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน
	ของพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ

4.	พััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััลเป็็นเครื่่�องมืือกำำ�กัับดููแล
การปฏิิบััติิงานที่่�สะดวกและรวดเร็็ว
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

0

ผลดำำ�เนิินงานปีี 2563
จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตของพนัักงานในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตของคู่่�ธุุรกิิจในพื้้�นที่่�ทำำ�งาน
ราย จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตของคู่่�ธุุรกิิจขนส่่งโดยตรง
จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตของคู่่�ธุุรกิิจขนส่่งอื่่�นๆ
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	ทั่่�วทั้้�งองค์์กร ครอบคลุุมการบริิหารจััดการและควบคุุมความเสี่่�ยง การพััฒนา
ความรู้้�ความสามารถให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงาน การบริิหารจััดการด้้านสุุขภาพ
และการส่่งเสริิมสุุขภาพองค์์รวม โดยในปีี 2563 เอสซีีจีพีีพั
ี ฒ
ั นาและยกระดัับ
SCG Safety Framework ให้้มีีความครอบคลุุมและมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
	ปีี 2563 เอสซีีจีีพีีมีีโรงงานผ่่านการตรวจประเมิิน SPAP ระดัับน้้อยกว่่า
หรืือเท่่ากัับ 3 จำำ�นวน 8 โรงงาน ระดัับ 4 จำำ�นวน 17 โรงงาน และระดัับ 5
	จำำ�นวน 3 โรงงาน
20
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• SCG Safety Framework และ SPAP เอสซีีจีพีีี
ใช้้ระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
	ของเอสซีีจีี (SCG Safety Framework) ในการ
บริิหารจััดการความปลอดภััยประกอบกัับเครื่่อ� งมืือ
	ตรวจประเมิิน ประสิิทธิิผลด้้านความปลอดภััย
(Safety Performance Assessment Program,
SPAP) มาอย่่างต่่อเนื่่�อง มุ่่�งเน้้นความเป็็นผู้้�นำำ�
	ของผู้้�บริิหารและสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััย
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สุุขภาพและความปลอดภััยในสถานที่่�
ปฏิิบััติิงาน

เอสซีีจีีพีีให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาและยกระดัับ
มาตรฐานการทำำ�งานของพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ		
ด้้วยมาตรการต่่างๆ ควบคู่่�กัับการสร้้างวััฒนธรรม
ความปลอดภััยซึ่่ง� จะเป็็นหลัักประกัันของความปลอดภััย
ที่่�ยั่่�งยืืน

Contractor
Safety
Management

Safe Work
Operation

ent
itm

การดำำ� เนิิ น งานของเอสซีี จีี พีี เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ
การผลิิต การให้้บริิการ การขนส่่ง รวมถึึงยััง
มีีพนัก
ั งานและคู่่�ธุุรกิิจที่่เ� ข้้ามามีีบทบาทสำำ�คััญ
เราจึึงให้้ความใส่่ใจและมุ่่�งมั่่�นใช้้ความพยายาม
อย่่างเต็็มความสามารถในการป้้องกัันอุุบัติ
ั เิ หตุุ
โดยตั้้�งเป้้าหมายสููงสุุดว่่าจะไม่่มีีอุุบััติิเหตุุถึึง
ขั้้�นหยุุดงานภายในปีี 2565 และไม่่มีีอุุบััติิเหตุุ
ถึึ ง ขั้้� น เสีี ย ชีี วิิ ตข องพนัั ก งานและคู่่�ธุุ ร กิิ จ
ในทุุกปีี
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• ยกระดัับผู้้�นำำ�เพื่่�อความปลอดภััย ผู้้�บริิหารและ		
	หััวหน้้างานต้้องแสดงภาวะผู้้�นำำ�และเป็็นตัวั อย่่างที่่มุ่่�� งมั่่�น	
ด้้านความปลอดภััย โดยยึึดแนวปฏิิบัติั ติ ามแนวทางของ
เอสซีีจีพีีี เช่่น Leader Standard Work ที่่ค� รอบคลุุม
	ทั้้�งการให้้คำำ�แนะนำำ� (Coaching) การเดิินสำำ�รวจงาน
(Leadership Line Walk) การติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความปลอดภััยด้้วย Visual Board (Visualization)
การสัังเกตการทำำ�งานเพื่่อ� ความปลอดภััย (Safety
Observation Program) เพื่่�อให้้พนัักงานตระหนััก
และลดความเสี่่�ยงด้้วยตนเองจนเกิิดเป็็นวััฒนธรรม
ความปลอดภััย
	นอกจากนี้้�ยัังสื่่�อสารนโยบาย ทิิศทาง ความห่่วงใยต่่อพนัักงาน ด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััยอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านกิิจกรรม Safety Communication
และหนึ่่�งในการสร้้างวััฒนธรรมการทำำ�งานของเรา Safety Awareness คืือ		
การท่ีี�เราเตืือนสติิตััวเองโดยการยกนิ้้�วโป้้งและพููดความตั้้�งใจที่่�จะดููแลตััวเอง
ให้้ปลอดภััยในแบบของตััวเอง
• Contractor Safety Management (CSM) เอสซีีจีีพีีมีีคณะกรรมการบริิหาร
	จััดการด้้านความปลอดภััยของคู่่�ธุุรกิิจ กำำ�กัับดููแลตั้้�งแต่่กระบวนการคััดเลืือก
การควบคุุมการปฏิิบัติั ิ การประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคู่่�ธุุรกิิจ รวมถึึงดำำ�เนิินการ
	พััฒนาศัักยภาพคู่่�ธุุรกิิจในการจััดการด้้านความปลอดภััยตามระบบการรัับรอง
ความปลอดภััยคู่่�ธุุรกิิจ เอสซีีจีี (SCG Contractor Safety Certification System)
อย่่างต่่อเนื่่�อง
• ส่่งเสริิมกฎพิิทัักษ์์ชีีวิิต (Life Saving Rules)
เดืือนมิิถุุนายน 2560 เอสซีีจีีพีีประกาศใช้้กฎ
	พิิทัักษ์์ชีีวิิต 11 ข้้อ ซึ่่�งถืือเป็็นข้้อตกลงร่่วมกัันของ
	ทุุกบริิษััททั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ และเป็็น
	ส่่วนหนึ่่�งในสััญญาจ้้างงาน ซึ่่�งหากมีีการละเลย
กฎพิิทัักษ์์ชีีวิิตจะมีีมาตรการลงโทษอย่่างเข้้มงวด
โดยสื่่�อสารให้้พนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจทุุกคนรัับทราบถึึง		
แนวทางการปฏิิบัติั งิ านที่่ถู� กู ต้้อง ปลอดภััย การตรวจตรา
และกำำ�กัับการปฏิิบััติิหน้้างานอย่่างเคร่่งครััด และด้้วย
การรณรงค์์ ส่่งเสริิม ตรวจตราอย่่างเคร่่งครััดจากเพื่่อ� นร่่วมงาน หััวหน้้างาน ผู้บ้� ริิหาร
ทำำ�ให้้จำ�น
ำ วนการรายงานการฝ่่าฝืืนกฎพิิทักั ษ์์ชีวิี ตมีี
ิ ความครอบคลุุมและครบถ้้วนมากขึ้้น�
ราย
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• SAFEsave เอสซีีจีีพีีพััฒนานวััตกรรมระบบ
ความปลอดภััยด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล SAFEsave
	ซึ่่�งมีีความสามารถวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลขั้้นสู
� งู (Machine
Learning) แจ้้งเตืือนอัันตรายได้้ ณ เหตุุการณ์์จริิง
(Real Time) และจััดเก็็บฐานข้้อมููลส่่วนกลางแทนการบัันทึกึ ข้้อมููล
ในกระดาษ เพื่่อ� ควบคุุมความเสี่่ย� งอย่่างรวดเร็็วและทัันสถานการณ์์
เช่่น People Classification ตรวจสอบคู่่�ธุุรกิิจที่่�จะเข้้าปฏิิบััติิงาน		
ด้้วย QR Code, Restricted Area for Security ตรวจสอบ		
	พื้้�นที่่�หวงห้้ามผ่่านกล้้องวงจรปิิด, OHS Database จััดเก็็บ/		
รายงานข้้อมููลด้้านความปลอดภััย, STOP program บัันทึกึ ข้้อมููล		
การสัังเกตการณ์์ เพื่่อ� ความปลอดภััยเชิิงพฤติิกรรม เป็็นต้้น

สุุขภาพและความปลอดภััย
ในการขนส่่งและการใช้้ยานพาหนะ

“อุุบััติิเหตุุบนท้้องถนนต้้องเป็็นศููนย์์” เป็็นความ
ท้้าทายที่่�เอสซีีจีีพีีพยายามดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยได้้แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการความปลอดภััยในการขนส่่ง
“Transportation Safety Committee” ทำำ�หน้้าที่่�
กำำ�กัับดููแลให้้เป็็นไปตามมาตรฐานทั้้�ง Goods
Transportation Safety และ Road Safety และใช้้
Driver Management System กำำ�กัับดููแลความ
ปลอดภััยตั้้�งแต่่ก่่อนการขนส่่ง ระหว่่างการขนส่่ง
และหลัังการขนส่่ง รวมทั้้�งยกระดัับมาตรฐานของ
พนัักงานขัับรถด้้วยการฝึึกอบรมตามมาตรฐาน
ของเอสซีีจีีจากโรงเรีียนทัักษะพิิพััฒน์์ (SCG Skills
Development School) และควบคุุมดููแลพฤติิกรรม
ของพนัักงานขัับรถภายใต้้ศููนย์์ควบคุุมและติิดตาม
พนัักงานขัับรถ (Logistics Command Center)
ของเอสซีีจีี โลจิิสติิกส์์ ซึ่่�งมีีเจ้้าหน้้าที่่�ดููแลตลอด
24 ชั่่ว� โมง คอยติิดตามรถบรรทุุกซึ่่ง� ติิดตั้้ง� GPS ทุุกคััน
และแจ้้งเตืือนพนัักงานขัับรถเมื่่�อมีีพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ต่่อความปลอดภััย เช่่น ใช้้ความเร็็วเกิินกำำ�หนด
จอดไหล่่ทาง ขัับรถต่่อเนื่่�องเกิิน 4 ชั่่�วโมง เป็็นต้้น
เพื่่�อให้้พนัักงานขัับรถของบริิษััทและคู่่�ธุุรกิิจขนส่่ง
รวมถึึงประชาชนทั่่�วไปที่่�ใช้้เส้้นทางร่่วมกัันเกิิด
ความปลอดภััยสููงสุุด

ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เป้้าหมาย

ผลดำำ�เนิินงานปีี 2563

• ลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก		

• ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

10%
	ภายในปีี 2563
20%
	ภายในปีี 2568
28%
	ภายในปีี 2573

การรัับมืือ

กัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2550

• ลดการใช้้พลัังงาน

13%

	ภายในปีี 2568
เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2550

12.8%

เทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550
• ลดการใช้้พลัังงาน

5.4%

เทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550
กลยุุทธ์์
1. เพิ่่�มปริิมาณการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
และแหล่่งพลัังงานสะอาด ทดแทนเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล  
2. ปรัับปรุุงหรืือปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการและอุุปกรณ์์
ให้้มีีประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานสููงขึ้้�น
3. วิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
Net Zero ในปีี 2593
4. พััฒนาสิินค้้า บริิการ และโซลููชััน ที่่�ลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
5. ประยุุกต์์ใช้้เครื่่�องมืือด้้านเศรษฐศาสตร์์เพื่่�อส่่งเสริิม
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
6. ปลููกและฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ป่่าบนบกให้้มีีความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและเป็็นแหล่่งดููดซัับคาร์์บอนไดออกไซด์์
7. จััดกิิจกรรมสร้้างจิิตสำำ�นึึกการอนุุรัักษ์์พลัังงานและ
การรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ให้้แก่่พนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ

การรัั บ มืือกัั บ ปัั ญ หาภาวะโลกร้้ อ นและการ
เปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศเป็็ น ประเด็็ น
สำำ�คััญระดัับโลก นานาประเทศจึึงร่่วมกัันตั้้�ง
เป้้าหมายควบคุุมอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลกไม่่ให้้
สููงเกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส ตามความตกลง
ปารีีส เอสซีีจีีพีีจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกและลดการใช้้ พลัั งงานโดย
ประกาศเป้้าหมายที่่�ชัด
ั เจน และดำำ�เนิินมาตรการ
ปรัั บ ปรุุ ง หรืือปรัั บ เปลี่่� ย นกระบวนการและ
อุุ ป กรณ์์ ใ ห้้ มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภาพกา รใช้้ พลัั ง งาน
สููงขึ้้�น เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
เพื่่อ
� ลดการพึ่่�งพาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล พร้้อมกัับ
นำำ�มาตรการทางเศรษฐศาสตร์์มาประยุุกต์์
ใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการที่่�สามารถลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

ส่่งเสริิมพลัังงานหมุุนเวีียน

เอสซีีจีีพีีนำำ�พลัังงานหมุุนเวีียนมาใช้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งการใช้้พลัังงานแสงอาทิิตย์์
ในรููปแบบต่่างๆ การผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ การผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจากของเสีีย
หรืือวััสดุุเหลืือทิ้้�ง

หมายเหตุุ :
1. ข้้อมููลปีี 2550 (ปีีฐาน) ได้้รับั การทวนสอบจากบริิษัทั เอสจีีเอส	
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
2.	มีีปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 2.66 ล้้านตััน		
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
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• ขยายผล Solar Rooftop ติิดตั้้�งโครงการผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
บนหลัังคาโรงงานที่่�บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด บริิษััท
ไทยคอนเทนเนอร์์ระยอง จำำ�กััด และบริิษััทไทยคอนเทนเนอร์์ขอนแก่่น จำำ�กััด
	มีีกำำ�ลัังการผลิิตรวม 4.6 เมกะวััตต์์ ประหยััดพลัังงาน 24,148 กิิกะจููลต่่อปีี
และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 3,899 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อปีี
•	รัับชื้้�อเศษใบอ้้อยและฟางข้้าวมาเป็็นเชื้้�อเพลิิงทดแทน ช่่วยลดการเผากำำ�จััด
เศษวััสดุุการเกษตรซึ่่�งก่่อให้้เกิิดมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 และภาวะโลกร้้อน
โดยตั้้�งแต่่ปลายปีี 2563 เอสซีีจีีพีีดำำ�เนิินการรัับซื้้�อจากชาวไร่่อ้้อยในพื้้�นที่่�

จัังหวััดกาญจนบุุรีี ราชบุุรีี สุุพรรณบุุรีี
และเพชรบุุรีี จากนั้้�นนำำ�มาใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิง		
ทดแทนในโรงไฟฟ้้า คาดว่่าจะช่่วยลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกราว 3,000
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อปีี รวมทั้้�งช่่วย
สร้้างรายได้้ให้้เกษตรกรด้้วย

มุ่่�งมั่่�นอนุุรัักษ์์พลัังงาน

Natural
Climate
Solutions
(NCS)

ปีี 2563 เอสซีีจีพีีี ปรัับปรุุงและปรัับเปลี่่ย� นอุุปกรณ์์
ในกระบวนการผลิิตให้้มีีประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
เพิ่่�มขึ้้�น สามารถลดการใช้้พลัังงานได้้ 149,646
กิิกะจููลต่่อปีี และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้
25,228 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่่อปีี
ทั้้�งนี้้�ผลลััพธ์์จากความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด โรงงาน
วัังศาลา ซึ่่�งดำำ�เนิินโครงการลดการใช้้พลัังงานจากกระบวนการผลิิตไฟฟ้้าและไอน้ำำ��
ได้้ 946,884 กิิกะจููล และจากกระบวนการผลิิตกระดาษ 132,803 กิิกะจููล ตลอด
ระยะเวลา 2 ปีี (2561-2562) ทำำ�ให้้บริิษััทได้้รัับรางวััล The Prime Minister’s
Industry Award 2020 รางวััลอุุตสาหกรรมดีีเด่่น ประเภทการจััดการพลัังงาน

เอสซีีจีพีีนำ
ี �ำ แนวคิิด
NCS ซึ่่ง� ใช้้ป่า่
ธรรมชาติิเป็็นแหล่่ง
ดููดซัับและกัักเก็็บก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
มาแก้้ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศ เพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก โดยจััดตั้้�ง
คณะทำำ�งาน Natural Climate Solutions ขึ้้�นในปีี
2562 มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบจััดทำำ�แผนงานในการปลููกป่่า
และอนุุรัักษ์์ป่่า โดยร่่วมมืือกัับภาครััฐ องค์์กรเอกชน
และชุุมชน พร้้อมกัับพััฒนาการประเมิินการดููดซัับ
คาร์์บอนโดยวิิธีีทางธรรมชาติิให้้เป็็นคู่่�มืือมาตรฐาน
สากล (Protocol) ในอนาคต
ปีี 2563 เอสซีีจีีพีี
ดำำ�เนิินโครงการฟื้้�นฟูู
และอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ
ทั้้�งการปลููกป่่าบกในพื้้�นที่�่
โรงงานและพื้้�นที่น�่ อก
โรงงานในจัังหวััดต่า่ งๆ เช่่น กำำ�แพงเพชร ขอนแก่่น
กาญจนบุุรีี ราชบุุรีี และปราจีีนบุรีุ ี รวมทั้้ง� สิ้้น� 74,097 ต้้น
ช่่วยดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ราว 704
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ และร่่วมมืือกัับชุุมชนท้้องถิ่่�น
ฟื้้�นฟูปู่ า่ ต้้นน้ำ��ำ ด้้วยการสร้้างฝายชะลอน้ำำ�� กว่่า 687 ฝาย

ดำำ�เนิินโครงการผลิิตก๊๊าซชีีวภาพจากมาตรการ ICP

ปีี 2563 เอสซีีจีพีีี อยู่่�ระหว่่างศึึกษาโครงการผลิิตก๊า๊ ซชีีวภาพจากระบบบำำ�บััด
น้ำำ��เสีียมาที่่�บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จํํากััด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุุรีี
ร่่วมกัับบริิษััทเอสซีีจีี เปเปอร์์ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด โดยเป็็นผลจากการศึึกษา
โครงการประกอบกัับมาตรการราคาคาร์์บอนภายในองค์์กร (Internal Carbon
Pricing) โดยโครงการนี้้�ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 13,200
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์ต่อ่ ปีี คิิดเป็็นมูลู ค่่าคาร์์บอน 237,600 ดอลลาร์์สหรััฐ
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•	นำำ�ขยะอุุตสาหกรรมซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นพลาสติิก
มาใช้้เป็็นพลังั งานทดแทนในกระบวนการผลิิตไฟฟ้้า
	ทำำ�ให้้บริิษััทเอสซีีจีี เปเปอร์์ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด
	มีีรายได้้จากการขายไฟฟ้้า และลดค่่าใช้้จ่่ายการ
	กำำ�จััดขยะได้้ 43 ล้้านบาทต่่อปีี และได้้รัับรางวััล
ชนะเลิิศ ประเภทโครงการด้้านพลัังงานทดแทน
จากโครงการ Thermal Recycling Plant : 		
Energy Value from Paper Mill Waste
Reject ในงาน SCG Energy Award 2020
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เป้้าหมาย

กลยุุทธ์์

• ลดการใช้้น้ำำ��จาก		
	ภายนอก

1. การลดความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��ด้้วยการบริิหารจััดการน้ำำ��
อย่่างบููรณาการ

35%
	ภายในปีี 2568

เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2557

การบริิหาร
�
จััดการน้ำำ�

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563

2. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��ในกระบวนการผลิิต
และผลิิตภััณฑ์์
3. การนำำ�น้ำำ��ทิ้้�งผ่่านการบำำ�บััดกลัับมาใช้้งาน
4. การพััฒนาความสามารถของบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงาน
ด้้านน้ำำ��
5. การฟื้้�นฟููระบบนิิเวศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแหล่่งน้ำำ��
และสนัับสนุุนน้ำำ��ให้้ชุุมชน/เกษตรกรรม

• ลดการใช้้น้ำำ��จาก		
	ภายนอก		

16.8 %

เทีียบกัับกรณีีปกติิ
ณ ปีีฐาน 2557

• สััดส่่วนการนำำ�น้ำำ��

กลัับมาใช้้ใหม่่		

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศส่่งผลกระทบ
อย่่างสำำ�คััญต่่อการจััดการน้ำำ��ในแต่่ละปีี เช่่น
ฝนไม่่ ตกตา มฤดูู กา ล ไม่่ ตก ในพื้้� น ที่่� ต้้ น น้ำำ��
ปริิมาณน้ำำ��เก็็บกัักในเขื่่�อนลดลง ประกอบกัับ
ความต้้องการใช้้น้ำำ��ที่่�มากขึ้้�นในอนาคต ทำำ�ให้้
เกิิดความเสี่่�ยงที่่�ปริิมาณน้ำำ��ไม่่เพีียงพอต่่อ
การใช้้ภายในโรงงานและอาจเกิิดความขััดแย้้ง
กัับภาคส่่วนอื่่�น ๆ เอสซีีจีีพีีจึึงยกระดัับความ
สามารถในการบริิหารจััดการน้ำำ�� อย่่างบููรณาการ
ร่่วมกัับภาครััฐและภาคอุุตสาหกรรม พััฒนา
แหล่่งกัักเก็็บน้ำำ�� ในพื้้�นที่่�โรงงาน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การใช้้น้ำ�� ำ และนำำ�น้ำำ�� ทิ้้�งผ่่านการบำำ�บััดกลัับมา
ใช้้งานตามหลััก 3R

14.1 %

การติิดตามสถานการณ์์น้ำำ��ปีี 2563

ปีี 2563 สถานการณ์์น้ำำ��ในภาพรวมของประเทศไทยมีีแนวโน้้มว่่าจะเกิิดวิิกฤตการ
ขาดแคลนน้ำำ��ตั้้�งแต่่ช่่วงต้้นปีี เอสซีีจีีพีีได้้ติิดตามสถานการณ์์โดยการเข้้าร่่วมประชุุม
ในคณะอนุุกรรมการติิดตามและวิิเคราะห์์แนวโน้้มสถานการณ์์น้ำำ�� ประกอบด้้วย
กรมชลประทานและหน่่วยงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น สำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ
สถาบัันสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� (องค์์การมหาชน) การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย
และสำำ�นัักงานชลประทานที่่� 1-17 ซึ่่�งครอบคลุุมภููมิิภาคต่่างๆ ทั่่�วประเทศ
และได้้ร่่วมกัันวิิเคราะห์์ข้้อมููลสถานการณ์์น้ำำ��ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ทั่่�วประเทศเป็็นประจำำ�
ทุุกสััปดาห์์
นอกจากนี้้เ� อสซีีจีพีียั
ี งั มีีหน่่วยงานบริิหารความต่่อเนื่่อ� งของการดำำ�เนิินงาน (Business
Continuity Management, BCM) คืือหน่่วยงานที่่มีี� หน้้าที่่ติ� ดต
ิ ามสถานการณ์์น้ำ��ำ
ในพื้้�นที่ต่�่ า่ งๆ ที่่มีี� โรงงานตั้้�งอยู่่� เพื่่อ� ร่่วมกัันกำ�ำ หนดมาตรการป้้องกัันการขาดแคลนน้ำำ��
กัับโรงงานอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกวัันด้้วยระบบดิิจิิทััล สามารถรายงานสถานการณ์์ภััยแล้้ง
ที่่ส่� ง่ ผลให้้ปริิมาณฝนสะสมในบางพื้้�นที่ต่ำ�่ ��ำ กว่่าค่่าปกติิ โดยเฉพาะโรงงานที่่มีี� ความเสี่่ย� ง
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดขอนแก่่น
สำำ�หรัับปีี 2563 แม้้ว่่าในภาพรวมของประเทศจะมีีความน่่ากัังวลกัับการขาดแคลนน้ำำ��
ในบางพื้้�นที่่� แต่่ในพื้้�นที่่�ที่่�เอสซีีจีีพีีดำำ�เนิินธุุรกิิจไม่่มีีปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��และการ
ใช้้น้ำำ��ร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ โดยเอสซีีจีีพีียัังคงดำำ�เนิินมาตรการลดการใช้้น้ำำ��
ภายในโรงงาน การจััดเตรีียมบ่่อสำำ�รองน้ำำ��ใช้้ และการนำำ�น้ำำ��ทิ้้�งผ่่านการบำำ�บััดกลัับมา
ใช้้งานอย่่างต่่อเนื่่�อง
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การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ��ด้้วยเครื่่�องมืือระดัับสากล

เอสซีีจีีพีีประเมิินสถานการณ์์น้ำำ��ด้้วยเครื่่�องมืือที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล และวางแผนเตรีียม
ความพร้้อมรัับมืือวิิกฤตทั้้�งน้ำำ��ท่่วมและน้ำำ��แล้้ง เพื่่�อการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ประเทศไทยอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน มุ่่�งประสานงาน เชื่่�อมโยงกัับทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยมีีเครื่่�องมืือประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เอสซีีจีีพีีนำำ�มาใช้้ เช่่น
• WRI AQUEDUCT ของสถาบััน Water
Resources Institute (WRI) ใช้้ประเมิิน
Water Stress Area ในพื้้�นที่่�ที่่�เอสซีีจีีพีี
	ดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วทั้้�งภููมิิภาคอาเซีียนร่่วมกัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ�� (Water Related Risks) จาก
ข้้อมููลน้ำำ�� ในพื้้�นที่�่ ทั้้�งด้้านปริิมาณและคุุณภาพน้ำำ�� ด้้านกฎหมาย โครงสร้้างราคาค่่าน้ำำ�� และความขััดแย้้ง
	กัับชุุมชนเรื่่�องน้ำำ�� รวมทั้้�งการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ (Scenario Analysis) และนำำ�มากำำ�หนดมาตรการ
บริิหารจััดการน้ำำ��ร่่วมกัับข้้อมููลจากหน่่วยงานภาครััฐ ช่่วยให้้มองเห็็นภาพรวมสถานการณ์์น้ำำ��
อย่่างเป็็นระบบตามสภาพลุ่่�มน้ำำ�� จากต้้นน้ำ��ำ ถึึงปลายน้ำำ�� ซึ่่ง� เชื่่อ� มโยงพื้้�นที่ห�่ ลายจัังหวััด ทำำ�ให้้การประเมิิน		
	สถานการณ์์มีีความแม่่นยำำ�และครอบคลุุมพื้้�นที่่�ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงอย่่างครบถ้้วน
• ภาพถ่่ายดาวเทีียม GISTDA หรืือสำำ�นักั งานพััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิสิ ารสนเทศ (องค์์การมหาชน)
โดยใช้้ข้อ้ มููลจากดาวเทีียมติิดตามกิิจกรรมการเพาะปลููกพืืชเศรษฐกิิจหลััก เช่่น ข้้าว ข้้าวโพด มัันสำำ�ปะหลััง
และอ้้อย ตั้้�งแต่่ช่่วงเริ่่�มเพาะปลููกไปจนถึึงการเก็็บเกี่่�ยว โดยแบ่่งเป็็น 4 สถานะ เช่่น สถานะ Growing
(กำำ�ลัังเจริิญเติิบโต) คืือ การนัับช่่วงเวลาตั้้�งแต่่เริ่่�มปลููกพืืชและค่่อยๆ เจริิญเติิบโต สถานะ Mature
(โตเต็็มไว) คืือช่่วงเวลาที่่�พืืชเติิบโตเต็็มที่่�และพร้้อมเก็็บเกี่่�ยว สถานะ Harvest (เก็็บเกี่่ย� ว) คืือช่่วง
เวลาที่่เ� ก็็บเกี่่ย� วผลผลิิตได้้ และสถานะ Nothing (ไร้้การเพาะปลููก) คืือช่่วงเวลาที่่�ผืืนดิินว่่างเปล่่า
เพื่่�อรอคอยฤดููกาลเพาะปลููกครั้้�งต่่อไป ทำำ�ให้้เอสซีีจีีพีีรู้้�ถึึงปริิมาณการใช้้น้ำำ��ในแต่่ละช่่วงของเกษตรกร
และสามารถบริิหารจััดการภายในพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• ระบบเฝ้้าระวัังระดัับน้ำำ��		
ในประเทศ โปรแกรม
Power BI (API)
โดยการนำำ�ข้้อมููลต่่างๆ
	ที่่�เป็็นประโยชน์์ในการ		
	วิิเคราะห์์ การแจ้้งเตืือน 		
Early Warning System
(EWS) และการติิดตาม
	สถานการณ์์น้ำำ��
จากกรมชลประทาน
กรมควบคุุมมลพิิษ
กรมอุุตุุนิิยมวิิทยา
มาเข้้าระบบประมวลผล
เบื้้�องต้้นในโปรแกรม
Power BI ประกอบด้้วย
ข้้อมููลด้้านอุุตุุนิิยมวิิทยา
เช่่น ปริิมาณฝน อุุณหภููมิิ
ความชื้้�นสััมพััทธ์์ ข้้อมููล		
ปริิมาณและระดัับน้ำำ��
ในเขื่่�อน เช่่น ปริิมาณ
น้ำำ��เข้้า การปล่่อยน้ำำ��ทั้้�งอ่่างเก็็บน้ำำ��ขนาดใหญ่่และขนาดกลางทั่่�วประเทศ และข้้อมููลปริิมาณและระดัับน้ำำ��
ในลุ่่�มน้ำำ�� เช่่น ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ไหลลงสู่่�แม่่น้ำำ��ลำำ�คลอง ฝาย รวมถึึงระดัับน้ำำ��ทะเล ทั้้�งจากการตรวจวััดจริิง
และจากการทำำ�นาย

ตััวเลข
การใช้้น้ำ�
ำ�
ปีี 2563

•	สััดส่่วนการใช้้น้ำำ��		
จากแหล่่งน้ำำ��
	ภายนอก
น้ำำ��ใต้้ดิิน

68%

น้ำำ��ผิิวดิิน

31%

น้ำำ��ประปา

1%

• ปริิมาณการใช้้น้ำำ��
จากภายนอกต่่อรายได้้
จากการขาย

0.59

	ล้้านลููกบาศก์์เมตร
	ต่่อพัันล้้านบาท

•	สนัับสนุุนน้ำำ��ทิ้้�งบำำ�บััด
แล้้วเพื่่�อการเกษตร

4

ปริิมาณ ล้้าน
	ลููกบาศก์์เมตร
	พื้้�นที่่�การเกษตร

3,535 ไร่่

การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��ตามหลััก 3R

เอสซีีจีีพีีได้้เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ��ตามหลััก 3R และขยายผลไปยัังโรงงานต่่างๆ ในเครืือเอสซีีจีีพีี
สามารถลดการใช้้น้ำำ��ได้้ 11 ล้้านลููกบาศก์์เมตร เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557 อาทิิ
โรงงานกระดาษของบริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) ส่่งน้ำำ��ทิ้้�งที่่�ผ่่านการบำำ�บััดแล้้ว
มาใช้้เพาะกล้้าไม้้ยููคาลิิปตััสของบริิษััทสยามฟอเรสทรีี จำำ�กััด ลดการใช้้น้ำำ��จากภายนอก 400,000
ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี โรงงานบ้้านโป่่งใช้้น้ำำ��ทิ้้�งที่่�ผ่่านการบำำ�บััดแล้้วทำำ�ความสะอาดหััวฉีีดแรงดัันสููง
ลดการใช้้น้ำำ��จากภายนอก 3.5 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี และปรัับปรุุงเทคโนโลยีีกรองน้ำำ��ให้้มีีคุุณภาพดีีขึ้้�น
ทำำ�ให้้นำำ�น้ำำ��และเยื่่�อที่่�ผ่่านการคััดแยกไปผลิิตกระดาษใหม่่ ตั้้�งแต่่ปีี 2561 ถึึงปััจจุุบัันลดการใช้้น้ำำ��ได้้
1.1 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี

•	ส่่งเสริิมกิิจกรรม
ปลููกป่่าในชุุมชน
และสร้้างฝายจำำ�นวน

687ฝาย

ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เป้้าหมาย

ป่่าไม้้
และความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

• มีีพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ความหลากหลาย		
ทางชีีวภาพและระบบนิิเวศอย่่างน้้อย

10

% ของพื้้�นที่่�สวนป่่าเศรษฐกิิจ
	ตามมาตรฐานการจััดการป่่าไม้้ที่่�ยั่่�งยืืน
FSCTM (License Code FSCTM - C135609)
ผลดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563
• มีีพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ความ
หลากหลายทางชีีวภาพ
และระบบนิิเวศ จำำ�นวน
6,029 ไร่่ คิิดเป็็น

22 %

เอสซีีจีีพีีมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจดููแลรัักษาสมดุุลในระบบ
นิิเวศอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยการบริิหารจััดการ
ความหลากหลายทางชีีวภาพและระบบนิิเวศ
ให้้สอดคล้้องกัับการใช้้ประโยชน์์และการดููแล
รัั กษาข องชุุ ม ชนที่่� ยั่่� ง ยืืน โดยนำำ� ดัั ชนีี ชี้้� วัั ด
ที่่� เ ป็็ น สากลมาใช้้ ป ระเมิิ น คุุ ณ ภาพของการ
บริิ ห ารจัั ด การ เพื่่� อ ให้้ เ อสซีี จีี พีี เ ป็็ น องค์์ ก ร
ต้้ น แบบด้้ า นการอนุุ รัั กษ์์ ค วามหลากหลาย
ทางชีีวภาพและระบบนิิเวศ

	ของพื้้�นที่ส�่ วนป่่าเศรษฐกิิจ
	ตามมาตรฐาน
การจััดการป่่าไม้้ที่่�ยั่่�งยืืน
FSCTM
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ี ี

1. บริิหารจััดการความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�ยั่่�งยืืน
โดยมีีตััวชี้้�วััดที่่�เป็็นสากล
2. เป็็นต้้นแบบด้้านการอนุุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพเพื่่�อขยายผลสู่่�พื้้�นที่่�อื่่�นๆ
3. สร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการอนุุรัักษ์์
4. บริิหารจััดการการใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�ป่่าชุุมชน
อย่่างมีีส่่วนร่่วมตามหลัักการป่่าชุุมชน

พื้้�นที่่�ปลููกต้้นยููคาลิิปตััส
ปีี 2563 เอสซีีจีีพีีปลููกต้้นยููคาลิิปตััสเพื่่�อใช้้ในกระบวนการ
ผลิิต 43,430 ไร่่ โดยพื้้�นที่่�ปลููกดัังกล่่าวอยู่่�นอกเขต
ิ ับพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และไม่่ติดกั
ของประเทศ

2558

เส้้นทางความมุ่่�งมั่่�น
ของเอสซีีจีีพีี
กัับการอนุุรัก
ั ษ์์พื้้�นที่่�
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และระบบนิิเวศ

กลยุุทธ์์

สวนป่่ากำำ�แพงเพชร 9,200 ไร่่
ของบริิษััทได้้รัับใบรัับรอง
การจััดการสวนป่่าอย่่างยั่่�งยืืน
FSCTM - FM โดยจััดสรร
และดููแลพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และระบบนิิเวศ 948 ไร่่
(10.3% ของพื้้�นที่่�สวนป่่า)

2559

สวนป่่าในพื้้�นที่่�จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ราชบุุรีี เพชรบุุรีี และกำำ�แพงเพชร
รวม 13,975 ไร่่ ได้้รัับใบรัับรอง
การจััดการสวนป่่าอย่่างยั่่�งยืืน
แบบกลุ่่�ม FSCTM - SLIMF
Group โดยจััดสรรและดููแลพื้้�นที่่�
อนุุรัักษ์์ความหลากหลายทาง
ชีีวภาพและระบบนิิเวศ 2,250 ไร่่
(16.1% ของพื้้�นที่่�สวนป่่า)

2560-2561

ขยายพื้้�นที่่�การรัับรองการจััดการ
สวนป่่าอย่่างยั่่�งยืืน FSCTM
- FM ทั้้�งประเทศ โดยดููแล
พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและระบบนิิเวศ
รวม 6,029 ไร่่
(22.0% ของพื้้�นที่่�สวนป่่า)

2561
ประกาศนโยบายการอนุุรัักษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพ

การศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพ
ป่่าชุุมชนบ้้านห้้วยสะพานสามััคคีี จัังหวััดกาญจนบุุรีี และสวนไม้้กำ�ำ แพงเพชร จัังหวััดกำ�ำ แพงเพชร
เป็็นพื้้นที่
� ป่�่ า่ อนุุรักั ษ์์ตามมาตรฐาน FSCTM ของเอสซีีจีพีีี มีีพื้้�นที่�่ 2,100 ไร่่ และ 923 ไร่่ ตามลำำ�ดับั
ผลการศึึกษาความหลากหลายทางชีีวภาพในปีี 2563 พบว่่าป่่าชุุมชนบ้้านห้้วยสะพานสามััคคีี
มีีค่่าดััชนีีความหลากหลายทางชนิิดของพืืชในระดัับปานกลาง และสวนไม้้กำำ�แพงเพชรมีีค่่า
ดััชนีีความหลากหลายทางชนิิดของพืืชในระดัับสููง
		

ป่่าชุุมชนบ้้านห้้วยสะพานสามััคคีี

สวนไม้้กำำ�แพงเพชร

65 ชนิิด 51 สกุุล 27 วงศ์์

101 ชนิิด 77 สกุุล 33 วงศ์์

ชนิิดพัันธุ์์�พืืช

การจััดการภายใต้้ระบบ
FSCTM (License Code FSCTM - C135609)
FSCTM หรืือ Forest Stewardship CouncilTM คืือการควบคุุม
แหล่่งที่่�มาของไม้้ให้้เป็็นไปตามข้้อกำำ�หนด 5 ข้้อ ได้้แก่่

ค่่าดััชนีี
2.88 (ระดัับปานกลาง)
3.66 (ระดัับสููง)
ความหลากหลาย
ทางชนิิดของพืืช 			
(Shannon-Weiner
Diversity Index, H’)		

81 ชนิิด	

103 ชนิิด

1. ไม่่ทำำ�ไม้้ผิิดกฎหมาย

ชนิิดพัันธุ์์�สััตว์์

2. ไม่่ทำำ�ไม้้ที่่�ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
และขนบธรรมเนีียมประเพณีี

•	สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม
48 ชนิิด	
47 ชนิิด	
สััตว์์เลื้้�อยคลาน 			
สััตว์ส์ ะเทิินน้ำ�ส
�ำ ะเทิินบก
•	นก
33 ชนิิด	
56 ชนิิด	

3. ไม่่ทำำ�ไม้้จากป่่าที่่�มีีคุุณค่่าการอนุุรัักษ์์สููง
	ซึ่่�งถููกคุุกคาม

			

4. ไม่่ทำำ�ไม้้จากป่่าธรรมชาติิซึ่่�งถููกเปลี่่�ยน
ไปใช้้ประโยชน์์ที่่�ไม่่เกี่่�ยวกัับป่่าไม้้
5. ไม่่ทำำ�ไม้้จากป่่าที่่�ปลููกต้้นไม้้ดััดแปลง
	พัันธุุกรรม
ตั้้�งแต่่กลางปีี 2563 เอสซีีจีีพีีกำำ�หนดให้้ไม้้ยููคาลิิปตััสที่่�ส่่งเข้้า
โรงงาน ทั้้�งไม้้ท่่อนจากเกษตรกรผู้้�ปลููกไม้้และไม้้สัับจากโรงสัับ
ต้้องเป็็นไม้้ที่ผ่�่ า่ นการจััดการภายใต้้ระบบ FSCTM ทั้้�งหมด
รวมประมาณ 2 ล้้านตัันต่่อปีี

2563-2568
2562-2563
ได้้รับั ใบรัับรอง FSCTM
ในเนื้้�อไม้้ที่่�รัับซื้้�อจาก
เกษตรทั่่�วไป เพื่่�อรัับรอง
การใช้้ประโยชน์์จากไม้้สวนป่่า
100% โดยไม่่บุุกรุุกหรืือตััดไม้้
จากป่่าธรรมชาติิ

วางเป้้าหมายขยายพื้้�นที่่�
ขอการรัับรองการจััดการสวนป่่า
ที่่�ยั่่�งยืืน FSCTM - FM สะสม
250,000 ไร่่ หรืือ 30% ของ
ปริิมาณไม้้ที่่�นำำ�มาใช้้ประโยชน์์
และจััดสรรพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และระบบนิิเวศ
รวม 25,000 ไร่่

2564-2565
จััดทำำ�แหล่่งอนุุรัักษ์์พัันธุุกรรม
พืืชและสััตว์์ตาม IUCN List
เพื่่�อฟื้้�นฟููและอนุุรัักษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และระบบนิิเวศในพื้้�นที่่�สวนป่่า
กำำ�แพงเพชร 948 ไร่่

2563

2564

ประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วม
การเป็็นภาคีีเครืือข่่าย
Forest Stewardship
CouncilTM (FSCTM)

จััดเก็็บและขยายพัันธุ์์�
พัันธุุกรรมพืืช พืืชประจำำ�ถิ่่�น
(Native Species) หรืือรายการ
พืืชหายากตาม IUCN List
ด้้วยเทคโนโลยีีขยายพัันธุ์์�
ที่่�เหมาะสม เพื่่�อฟื้้�นฟููและอนุุรัักษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และระบบนิิเวศในพื้้�นที่่�ป่่าอนุุรัักษ์์

2564 -2565
จััดตั้้ง� ศููนย์เ์ รีียนรู้้�และประสานงาน
อนุุรัักษ์์ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและระบบนิิเวศ
เพื่่�อดำำ�เนิินการด้้านการสร้้าง
องค์์ความรู้้�และเครืือข่่าย
การอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
และระบบนิิเวศ
ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เป้้าหมาย

กลยุุทธ์์

•	คู่่�ธุุรกิิจ

1. คััดเลืือกและตรวจประเมิินคู่่�ธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืน

90

การสร้้าง

คุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
สู่่�คู่่�ธุุรกิิจ

% ของมููลค่่า
การจััดหาแสดงความ
	มุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติติ าม
จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ
เอสซีีจีีพีี
•	คู่่�ธุุรกิิจ

100
% ของมููลค่่า
การจััดหาที่่�ผ่่านประเมิิน

ความเสี่่�ยง
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และบรรษััทภิิบาล 		
(ESG)
•	คู่่�ธุุรกิิจ
ในกระบวนการผลิิต

100

คู่่�ธุุ ร กิิ จ เป็็ น ส่่ ว นสำำ� คัั ญ ต่่ อ ความยั่่� ง ยืืนใน
ห่่วงโซ่่อุุปทานของเอสซีีจีีพีีซึ่่�งประกอบด้้วย
คู่่�ธุุ ร กิิ จที่่� เ ป็็ น ผู้้�ผลิิ ต ผู้้�ให้้ บ ริิ กา ร และผู้้�จัั ด
จำำ� หน่่ า ย จึึ ง มีี ค วามเสี่่� ย งในการปฏิิ บัั ติิ ง าน
และความเสี่่� ย งด้้ า นชื่่� อ เสีี ย งที่่� อ าจส่่ ง ผล
ให้้ เ กิิ ด การชะงัั กงัั น ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จข อง
ี ตั้้
ี �งแต่่เรื่่อ
� งของจริิยธรรมการปฏิิบััติิ
เอสซีีจีพี
ตามกฎหมาย ความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ี จึ
ี ง
อุุบัติ
ั เิ หตุุและความปลอดภััย เอสซีีจีพี
ึ คััดเลืือก
คู่่�ธุุรกิิจอย่่างรอบคอบและสร้้างความร่่วมมืือ
เพื่่�อยกระดัับศัักยภาพของคู่่�ธุุรกิิจให้้เติิบโต
ที่่�ยั่่�งยืืนไปด้้วยกััน

% ผ่่านการ
	รัับรองความปลอดภััย
(SCG Contractor
Certification System,
SCS)
ผลดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563
• คู่่�ธุุรกิิจ

90 %

2. ประเมิินความเสี่่�ยงและจััดกลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจเพื่่�อกำำ�หนด
กลยุุทธ์์และวางแผนพััฒนาคู่่�ธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับ
ความเสี่่�ยง
3. พััฒนาและยกระดัับศัักยภาพคู่่�ธุุรกิิจสู่่�ความยั่่�งยืืน
4. สร้้างความตระหนััก ความรู้้�ความสามารถของพนัักงาน
ในการจััดหาและจััดซื้้�ออย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การบริิหารจััดการ
1.	จััดการตรวจประเมิินความเสี่่�ยงและให้้การรัับรอง
	คู่่�ธุุรกิิจทุุกรายเป็็นประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี โดยใช้้
กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร ซึ่่�งครอบคลุุม
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล (ESG)
	ร่่วมกัับการวิิเคราะห์์ค่่าใช้้จ่่าย
2.	จััดกลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจเป็็น 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจทั่่�วไป
	ลำำ�ดัับที่่� 1 กลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจที่่�มีีนััยสำำ�คััญ กลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจที่่�มีี
ความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน และกลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจทางอ้้อม
รายสำำ�คััญ
3.	จััดทำำ�แผนพััฒนาและยกระดัับ ประสิิทธิิภาพการ
	ดำำ�เนิินงานของคู่่�ธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ
4.	จััดตั้้�งคณะทำำ�งานด้้านการจััดการสายโซ่่อุุปทาน
(Supply Chain) เพื่่�อกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแผนงาน
ในระดัับธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับแนวทางพััฒนาคู่่�ธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน และส่่งเสริิมให้้มีีการฝึึกอบรมคู่่�ธุุรกิิจ
	ตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

	ของมููลค่่าการจััดหา
แสดงความมุ่่�งมั่่�นจะปฏิิบััติิ
	ตามจรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจ
เอสซีีจีีพีี
• คู่่�ธุุรกิิจ

100 %

	ของมููลค่่าการจััดหาที่่�ผ่่าน	 • คู่่�ธุุรกิิจในกระบวนการผลิิต
ประเมิินความเสี่่�ยงด้้าน
	สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
%
บรรษััทภิิบาล (ESG)
	ผ่่านการรัับรองความปลอดภััย (SCS)

95

สร้้างความร่่วมมืือกัับคู่่�ธุุรกิิจเพิ่่�มมาตรฐานความปลอดภััย

เอสซีีจีีพีีได้้นำำ�มาตรฐาน Road Safety และ Goods Transportation Safety มายก
ระดัับมาตรฐานความปลอดภััยของบริิษััทคู่่�ธุุรกิิจในการใช้้พาหนะทางถนนและขนส่่ง
สิินค้้า โดยคู่่�ธุุรกิิจขนส่่งต้้องผ่่านการตรวจประเมิินตามมาตรฐานด้้านต่่างๆ ได้้แก่่
การจััดการองค์์กร การจััดการพนัักงานขัับรถ การจััดการรถขนส่่ง การจััดการเส้้นทาง
ขนส่่ง และการจััดการเหตุุฉุกุ เฉิิน ซึ่่ง� คู่่�ธุุรกิิจต้้องมีีคะแนนผ่่านการประเมิินไม่่น้อ้ ยกว่่า
80% ทั้้�งนี้้�เอสซีีจีีพีีได้้จััดโครงการฝึึกอบรมมาตรฐานความปลอดภััยด้้านการขนส่่ง
(Goods Transportation Safety) ให้้คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งสามารถจััดทำำ�และปฏิิบััติิตาม
มาตรฐาน
ในช่่วงสถานการณ์์โรคระบาดโควิิด 19 เอสซีีจีีพีีได้้ปรัับรููปแบบการตรวจประเมิิน
มาตรฐานการดููแลความปลอดภััยด้้านการขนส่่งจากในสถานที่่�ปฏิิบััติิงานเป็็นทาง
ออนไลน์์เพื่่�อให้้สอดคล้้องตามแนววิิถีีใหม่่
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ี ี

การอบรมพัฒนาพนักงานและคูธ
่ ุรกิจ

การดำำ�เนิินงานด้้านการจััดหาที่่�ยั่่�งยืืน

ปีี 2563 เอสซีีจีีพีีมีีสััดส่่วนการจััดหาผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม 17% ของมููลค่่าการจััดซื้้�อ

1.
การแสดงความมุ่่�งมั่่�น
(Commitment)

ความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินงานของคู่่�ธุุรกิิจมีีหลายด้้าน ขณะเดีียวกัันก็็มีีนโยบาย
ของเอสซีีจีีพีีและกฎหมายของรััฐที่่�กำำ�กัับให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใส
และเป็็นธรรม เอสซีีจีีพีีจึึงจััดอบรมพััฒนาพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจให้้มีีความรู้้�
ความเข้้าใจต่่อนโยบายของเอสซีีจีีพีีและกฎหมายสำำ�คััญต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั ที่ิ เ�่ ป็็นจริิง เช่่น กฎหมายต่่อต้้าน
การทุุจริิต หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ฯลฯ รวมทั้้�ง
การฝึึกอบรมและสื่่�อสารด้้านความปลอดภััยใน
กิิจกรรมหลายรููปแบบ เช่่น การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
การจััดงานสััมมนาและนิิทรรศการความรู้้�ด้้านความ
ปลอดภััย การจััดกิิจกรรมมอบรางวััลด้้านความ
ปลอดภััยแก่่คู่่�ธุุรกิิจ เพื่่�อเป็็นตััวอย่่างและสร้้าง
แรงบัันดาลใจให้้คู่่�ธุุรกิิจ พััฒนาระบบบริิหารจััดการ
ความปลอดภััย ฯลฯ
กรอบการด�ำเนินงานด้านการจัดหาที่ย่ง
ั ยืน

เอสซีีจีีพีีวางแผนจััดอบรม “กรอบการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดหาที่่�ยั่่�งยืืน
เอสซีีจีีพีี” ให้้พนัักงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในปีี 2564 เพื่่�อให้้บริิษััทในเครืือเอสซีีจีีพีี
ใช้้เป็็นแนวทางสร้้างความร่่วมมืือกัับคู่่�ธุุรกิิจ โดยมีีกระบวนการบริิหารความเสี่่ย� ง
ครอบคลุุมด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล เพื่่�อยกระดัับ
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันกัับคู่่�ธุุรกิิจในระยะยาว

2.
การดำำ�เนิินงานตามกระบวนการจััดหา
(Procurement Process)
• การคััดเลืือกและขึ้้�นทะเบีียนผู้้�ขาย
(Supplier Selection and Approved Vendor List)
• การวิิเคราะห์์การใช้้จ่่าย
(Spend Analysis)
• การประเมิินผู้้�ขาย
(Supplier Assessment)
• การจััดกลุ่่�มผู้้�ขาย
(Supplier Segmentation)
• การตรวจประเมิินผู้้�ขาย
(Supplier Evaluation and Audit)
• การวางแผนพััฒนา
(Initiative & Improvement Plan)*

การคััดเลืือกและประเมิินผู้้�ขาย

ในกระบวนการคััดเลืือก (Supplier Selection) และประเมิิน
ผู้้�ขาย (Supplier Assessment) เอสซีีจีีพีีได้้สร้้างหลัักการ
และกระบวนการของเอสซีีจีีพีีเอง โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบ
ด้้านต่่างๆ ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้าที่่�เป็็น First Tier
และในด้้านขนส่่งจะรวมถึึงคู่่�ค้้าที่่�เป็็น Second tier ซึ่่�งแบ่่ง
การประเมิินเป็็น 3 ด้้าน คืือ สิ่่�งแวดล้้อม (Environment)
สัังคม (Social) และบรรษััทภิิบาล (Governance)
ในการตรวจประเมิินผู้้�ขายประจำำ�ปีี 2563 มีีเป้้าหมาย
ตรวจประเมิินคู่่�ธุุรกิิจ 100% ดำำ�เนิินการตรวจประเมิินแบบ
on-site 37% และแบบ Self-assessment 63% เพื่่�อลด
ความเสี่่�ยงจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19

3.
การวััดผลการดำำ�เนิินงาน 
(Measurement)
* การวางแผน	
ปรัับปรุุงแก้้ไข	
การดำำ�เนิินงาน 	
(Improvement 	
Plan &
Corrective 	
Action) และ
การติิดตาม
การดำำ�เนิินการ 	
(Follow Up)

4.
การรายงานและ
การสื่่�อสาร
(Reporting and
Communication)

ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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การสร้้าง

คุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืน
สู่่�คู่่�ธุุรกิิจ

การจััดกลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจเป็็น 4 กลุ่่�ม

กลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจทั่่�วไป
ลำำ�ดับ
ั ที่่� 1 :

กลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจ
ที่่�มีีความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืน :

กลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจ
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ :

กลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจ
ทางอ้้อมรายสำำ�คัญ
ั :

General Tier 1
Supplier
คู่่�ธุุรกิิจผู้้�ผลิิต
และจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
และบริิการให้้เอสซีีจีีพีี
โดยตรง

High Potential
Sustainability (ESG)
Risk Supplier
คู่่�ธุุรกิิจผู้้�ผลิิตและ
จััดจำ�ำ หน่่ายสิินค้า้ และบริิการ
ที่่มีี� แนวโน้้มสููงว่่าอาจจะก่่อ
ให้้เกิิดผลกระทบในทางลบ
จากการดำำ�เนิินการ
ที่่ไ� ม่่เหมาะสมในเชิิงสัังคม
(เช่่น สิิทธิิมนุุษยชน
การดููแลพนัักงาน
และแรงงาน) สิ่่�งแวดล้้อม
(เช่่น การจััดการของเสีีย)
และบรรษััทภิิบาล (เช่่น
การปฏิิบััติิตามกฎหมาย)

Critical Supplier
คู่่�ธุุรกิิจผู้้�ผลิิตและ
จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและ
บริิการที่่�มีีความสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่�งต่่อการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของเอสซีีจีีพีี เช่่น
มีียอดซื้้�อสููง เป็็นส่่วน
ประกอบสำำ�คััญของสิินค้้า
หรืือไม่่อาจหาวััสดุุ/ผู้้�ขาย
รายอื่่�นมาทดแทนได้้

Critical Non-tier 1
Supplier (เอสซีีจีีพีี
บริิหารจััดการโดยผ่่าน
การจััดการ ควบคุุมของ
Critical tier 1)
คู่่�ธุุรกิิจที่่�ไม่่ได้้ผลิิต
และจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
และบริิการแก่่เอสซีีจีีพีี
โดยตรง แต่่ติิดต่่อซื้้�อขาย
สิินค้้าและบริิการที่่�มีี
ความสำำ�คััญต่่อคู่่�ธุุรกิิจ
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญของเอสซีีจีีพีี

สััดส่่วนมููลค่่าการจััดหา
สิินค้้าและบริิการ
จากคู่่�ธุุรกิิจ ปีี 2563

คู่่�ธุุรกิิจทั่่�วไป

สััดส่่วนมููลค่่าการจััดหา
ของคู่่�ธุุรกิิจที่่�มีีความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืน ปีี 2563

คู่่�ธุุรกิิจที่่�มีี
นััยสำำ�คััญ 1 ราย

17%

Low ESG
Risk
Suppliers

80%

สิินค้้าและ
บริิการทั่่�วไป

เชื้้�อเพลิิง
และวััตถุุดิิบ

70%
20%

83%
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Medium
ESG Risk
Suppliers
20 ราย

สััดส่่วนมููลค่่าการจััดหาสิินค้้า
และบริิการแบ่่งตามประเภท

30%

การกำำ�กัับดููแลและการส่่งเสริิมคู่่�ธุุรกิิจสู่่�ความยั่่�งยืืน

เศรษฐกิิจ

สิ่่�งแวดล้้อม

กลยุุทธ์์

การดำำ�เนิินงาน

การวััดผล


คััดเลืือกและตรวจ
ประเมิินคู่่�ธุุรกิิจ
ที่่�มีีศัักยภาพ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�ยั่่�งยืืน


ประเมิินผู้้�ขายในด้้านคุุณภาพ
(Quality) ราคา (Cost) และกำำ�หนด
ส่่งมอบ (Delivery) (QCD Supplier
Evaluation)


คู่่�ธุุรกิิจที่่�ขึ้้�นทะเบีียน
(AVL - Approved Vendor
List) ได้้รัับการประเมิินผู้้�ขาย
(QD Supplier Evaluation)

100%


จััดทำำ�กระบวนการประเมิิน
และจััดกลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นระบบ


ประเมิินและจััดกลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจ
ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ (Critical
Supplier)


ดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืนและจััดกลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจ
ตั้้�งแต่่ปีี 2561


ประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืน (ESG Risk)


ประเมิินความเสี่่�ยง
และจััดกลุ่่�มคู่่�ธุุรกิิจ
เพื่่�อกำำ�หนดกลยุุทธ์์
และวางแผน
พััฒนาคู่่�ธุุรกิิจ
ให้้สอดคล้้อง
กัับความเสี่่�ยง


ผลัักดัันและส่่งเสริิมให้้คู่่�ธุุรกิิจเข้้าร่่วม
ประเมิินอุุตสาหกรรมสีีเขีียว
(Green Industry)

สัังคม

การกำำ�กัับ
ดููแล

2563

เป้้าหมาย

100%

100%

100% คู่่�ธุุรกิิจที่่�ขึ้้�นทะเบีียน
(AVL) ได้้รัับการประเมิิน
ผู้้�ขาย (QD Supplier
Evaluation)

18%
ของมููลค่่า
การจััดหา

17%
ของมููลค่่า
การจััดหา

14%
ของมููลค่่า
การจััดหา

100%
ของมููลค่่า
การจััดหา

100%
ของมููลค่่า
การจััดหา

100%
ของมููลค่่า
การจััดหา

5,806
ล้้านบาท
14
ผลิิตภััณฑ์์

4,363
ล้้านบาท
14
ผลิิตภััณฑ์์

4,790
ล้้านบาท
14
ผลิิตภััณฑ์์


คู่่�ธุุรกิิจได้้อุุตสาหกรรม
สีีเขีียวระดัับ 2
(Green Industry Level 2)
ขึ้้�นไป

33 ราย

41 ราย

66 ราย


คู่่�ธุุรกิิจในกระบวนการผลิิต
ผ่่านการรัับรองความปลอดภััย
(SCS)

69%

58%

95%

100% คู่่�ธุุรกิิจในกระบวนการ
ผลิิตผ่่านการรัับรอง
ความปลอดภััย


คู่่�ธุุกิิจขนส่่งประจำำ�ผ่่านการ
รัับรองมาตรฐานการขนส่่ง
ของเอสซีีจีีพีี

N/A

87%

100%

100% คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งประจำำ�
ผ่่านการรัับรอง


ส่่งเสริิมและตรวจประเมิินคู่่�ธุุรกิิจ
เพื่่�อขึ้้�นทะเบีียนคู่่�ธุุรกิิจในทะเบีียน

รายการจััดหาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม มููลค่่าการจััดหาและผลิิตภััณฑ์์
ในรายการจััดหาที่่�เป็็นมิิตร
(Green Procurement List)
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม


พััฒนาและยกระดัับ จััดซื้้�อสิินค้้าและบริิการตามรายการ
จััดหาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ศัักยภาพคู่่�ธุุรกิิจ
สู่่�ความยั่่�งยืืน


พััฒนาและยกระดัับ
ศัักยภาพคู่่�ธุุรกิิจ
สู่่�ความยั่่�งยืืน


คััดเลืือกและตรวจ
ประเมิินคู่่�ธุุรกิิจ
ที่่�มีีศัักยภาพ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�ยั่่�งยืืน


สร้้างความตระหนัักและปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมการทำำ�งานให้้เกิิดเป็็น
วััฒนธรรมความปลอดภััย

ใช้้ระบบการบริิหารจััดการด้้าน
ความปลอดภััยยกระดัับมาตรฐาน
ความปลอดภััยของคู่่�ธุุรกิิจ

ให้้คู่่�ธุุรกิิจรัับทราบและลงนามปฏิิบััติิ
ตามกฎพิิทัักษ์์ชีีวิิต (Life Saving
Rules) ทุุกครั้้�งที่่�เข้้าปฏิิบััติิงาน


ดำำ�เนิินการตาม
“จรรยาบรรณคู่่�ธุุรกิิจเอสซีีจีีพีี”

กำำ�กัับดููแลให้้คู่่�ธุุรกิิจรายใหม่่
และคู่่�ธุุรกิิจหลัักแสดงความมุ่่�งมั่่�น
ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ

2561

2562

คู่่�ธุุรกิิจ 100% ของมููลค่่า
การจััดหาผ่่านการประเมิิน ESG
ทุุกปีี (การประเมิิน ESG
เริ่่�มปีี 2561)


อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
ถึึงขั้้�นหยุุดงานของคู่่�ธุุรกิิจ

0.678
0.706
ราย/
ราย/
1,000,000 1,000,000
ชั่่�วโมง-คน ชั่่�วโมง-คน

0.296
ราย/
1,000,000
ชั่่�วโมง-คน

เป้้าหมายอุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�น
หยุุดงานปีี 2562 เท่่ากัับ
0.235 และปีี 2563 เท่่ากัับ
0.165 โดยกำำ�หนดค่่า
เป้้าหมายเป็็น 0 ในปีี 2565


คู่่�ธุุรกิิจแสดงความมุ่่�งมั่่�น
ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ
(COC)

90%
ของมููลค่่า
การจััดหา

90%
ของมููลค่่า
การจััดหา

คู่่�ธุุรกิิจ 90% ของมููลค่่า
การจััดหาแสดงความมุ่่�งมั่่�น
ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณ
คู่่�ธุุรกิิจเอสซีีจีีพีี
ภายในปีี 2563

N/A

ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เป้้าหมาย

การดููแล
และพััฒนา
พนัักงาน

•	ปีี 2565 พนัักงาน
ในประเทศไทยได้้รัับการ
ประเมิินสมรรถนะ
และการจััดทำำ�
แผนการพััฒนา
รายบุุคคล (IDP)
บนระบบบริิหาร		
	จััดการเรีียนรู้้� (LMS)
ครบทุุกคน

100%

ต่่อเนื่่�องทุุกปีี
•	ปีี 2565
ความผููกพัันต่่อองค์์กร
	ของพนัักงานเทีียบกัับ
	พนัักงานทั้้�งหมด
ในประเทศมากกว่่า		

80%

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563
เอสซีีจีีพีีตระหนัักถึึงการเปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็ ว และการแข่่ ง ขัั น อย่่ า งรุุ น แรงในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงความต้้องการของลููกค้า้
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงตลอดเวลา จึึงมุ่่�งมั่่�นพััฒนา
การเรีี ย นรู้้�ของพนัั ก งานให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
การเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งในปััจจุบั
ุ น
ั และอนาคต โดย
มุ่่�งเน้้ น การเรีี ย นรู้้�ผ่่ า นระบบดิิ จิิทััล รวมถึึ ง
การเรีียนรู้้�ด้้วยตััวเองเพื่่อ
� ให้้เกิิดเป็็น Lifelong
Learning เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�และทัักษะ
ที่่�สามารถรองรัับความเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่าง
รวดเร็็ว

•	ค่่าใช้้จ่่ายในการ
เรีียนรู้้�และพััฒนา
	พนัักงานทั้้�งใน
และต่่างประเทศ

172 ล้้านบาท

•	จำำ�นวนวัันฝึึกอบรม
เฉลี่่�ยของพนัักงาน
	ทั้้�งในและต่่างประเทศ

2 วัันต่่อคน
(ไม่่รวม e-learning)

กลยุุทธ์์
1. สร้้างวััฒนธรรมการเรีียนรู้้�และการโค้้ช โดยพนัักงาน
รัับผิิดชอบการเรีียนรู้้�และการพััฒนาของตนเอง
มีีผู้้�บัังคัับบััญชาเป็็นผู้้�สนัับสนุุน
2. พััฒนาความสามารถของพนัักงานให้้ตอบโจทย์์
การแข่่งขัันทางธุุรกิิจ และพััฒนาผู้้�นำำ�ให้้มีีทััศนคติิ
ความรู้้�และความสามารถ และสามารถพััฒนา
ผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาให้้มีีศัักยภาพขึ้้�นเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ของเอสซีีจีีพีี
3. สร้้างปััจจััยสนัับสนุุนการเรีียนรู้้�ด้้วยระบบการบริิหาร
จััดการการเรีียนรู้้� (Learning Management System,
LMS) ที่่�มีีคุุณภาพและมาตรฐานเดีียวกัันทั้้�งภููมิิภาค
พร้้อมทั้้�งจััดการเรีียนรู้้�ในรููปแบบห้้องเรีียนดิิจิิทััล
4. การสร้้างคุุณค่่าขององค์์กรเพื่่�อดึึงดููดผู้้�มีีศัักยภาพ
และความสามารถเข้้ามาร่่วมงาน
5. ดููแลพนัักงานอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรมเพื่่�อ
สร้้างความผููกพัันต่่อองค์์กร

• ความผููกพััน
	ต่่อองค์์กรของพนัักงาน
เทีียบกัับพนัักงาน
	ทั้้�งหมดในประเทศ

80%

การพััฒนาพนัักงานเพื่่�อรองรัับ
การขยายตััวของธุุรกิิจ
ระบบพััฒนาบุุคลากรของเอสซีีจีีพีี (SCGP Employee
Development Framework) เป็็นระบบที่่�บููรณาการ
โครงการพััฒนาความสามารถ (Competency Development
Program) ระบบบริิหารผลการปฏิิบััติิงาน (Performance
Management System - PMS) และศููนย์์ฝึึกอบรม
เพื่่อ� ความเป็็นเลิิศ (SCGP Excellence Training Center SPEC) ไว้้ด้้วยกััน เพื่่�อเสริิมสร้้างพนัักงานให้้มีีทัักษะและ
ความสามารถที่่�พร้้อมต่่อการเจริิญเติิบโตในหน้้าที่่�การงาน
โดยมีีการปรัับปรุุงรููปแบบการเรีียนรู้้�ของพนัักงานให้้มีี
ความหลากหลายอย่่างต่่อเนื่่�อง
• เพิ่่�มรููปแบบการเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย (Blended
Learning) ส่่งเสริิมให้้พนัักงานเรีียนรู้้�เนื้้�อหาด้้วย
	ตนเองผ่่านดิิจิิทััลแพลตฟอร์์ม การลงมืือปฏิิบััติิจริิง
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และการเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ และนำำ�องค์์ความรู้้�ทั้้ง� หมดมาปรัับใช้้ในการปฏิิบัติั งิ านจริิง
ในการจััดทำำ�โครงการต่่างๆ (Project-Based Learning)
• พััฒนาโครงการเพิ่่�มทัักษะการปรัับปรุุงงานเพื่่�อส่่งเสริิมวััฒนธรรมการปรัับปรุุง		
อย่่างต่่อเนื่่�อง (Continuous Improvement Culture) เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกระดัับ
	สามารถใช้้แนวคิิดเชิิงวิิทยาศาสตร์์และการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในการแก้้ไขปััญหาได้้
อย่่างเป็็นระบบ ได้้แก่่ Black Belt Development Program สำำ�หรัับพนัักงานระดัับ
	บัังคัับบััญชา, JH Shi Development Program สำำ�หรัับพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ
ในสายการผลิิต
• พััฒนาหลัักสููตรด้้าน Data Science และ Digital Literacy เช่่น Data Visualization,
Data Query, Big Data, Machine Learning, Internet of Thing (IOT), Structured
Query Language (SQL) ฯลฯ เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความพร้้อมในการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มาประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งานและการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
• เพิ่่�มเติิมความรู้้�และมุุมมองด้้านธุุรกิิจ นำำ�ความรู้้�ด้้าน Design Thinking และ Agile
Mindset มาพััฒนากิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในหลัักสููตรต่่างๆ เพื่่�อให้้พนัักงานเข้้าใจ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า

สำำ�รวจความผููกพัันต่่อองค์์กร
เอสซีีจีีพีีสำำ�รวจความผููกพัันต่่อองค์์กรของพนัักงานทั้้�งในประเทศไทย
และประเทศที่่เ� อสซีีจีพีีี เข้้าไปดำำ�เนิินธุรุ กิิจมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง โดยร่่วมกัับ
บริิษัทั Kincentric บริิษัทั ที่่ป� รึึกษาระดัับโลก ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญการศึึกษา
ด้้านความผููกพัันต่อ่ องค์์กรและนายจ้้างดีีเด่่น ดำำ�เนิินการจััดการสำำ�รวจ
ทุุก 2 ปีี เพื่่�อให้้เวลากัับการนำำ�ผลมาปฏิิบััติิอย่่างจริิงจััง
ก่่อนการสำำ�รวจครั้้�งถััดไป
การสำำ�รวจล่่าสุุดในปีี 2563 พบว่่ามีีพนัักงานที่่�มีีความผููกพััน
ต่่อองค์์กร 80% ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมดที่่�ตอบแบบสำำ�รวจ
ซึ่่�งคะแนนในภาพรวมสููงขึ้้�น 6% เมื่่�อเทีียบกัับการสำำ�รวจครั้้�งก่่อน
ในปีี 2561

การปรัับตััวด้้านการบริิหารทรััพยากรบุุคคล
เอสซีีจีีพีีปรัับปรุุงการบริิหารทรััพยากรบุุคคล เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
ความเปลี่่�ยนแปลงของรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจและพฤติิกรรมของ
คนรุ่่�นใหม่่ และมุ่่�งมั่่�นสร้้างคุุณค่่าขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ปรัับแนวทางการสรรหาและคััดเลืือกพนัักงาน โดยเปิิดรัับ
ผู้้�มีีประสบการณ์์และความสามารถ (Mid-career) ในธุุรกิิจใหม่่
ในอนาคตและยัังไม่่มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญภายในองค์์กร
• ศึึกษาระบบการจ้้างงานรููปแบบอื่่�นๆ เพื่่�อให้้ได้้ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
	ที่่�มีีทัักษะตรงกัับความต้้องการทางธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับ
แนวโน้้มของตลาดแรงงานที่่�คนรุ่่�นใหม่่ต้้องการความยืืดหยุ่่�น
ในการทำำ�งาน (Flexible Hiring Scheme)
• นโยบาย Growth from Within เน้้นพััฒนาพนัักงานทุุกระดัับ
ให้้เติิบโตก้้าวหน้้าในอาชีีพ ควบคู่่�กัับการพััฒนาขีีดความสามารถ
	ที่่�สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ซึ่่�งได้้รัับมอบหมาย เพื่่�อส่่งเสริิมความ
	ผููกพัันกัับองค์์กร
• เตรีียมความพร้้อมบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพสููง (Key Talent)
โดยดำำ�เนิินการขยายผลด้้าน Talent Management
ให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มพนัักงานระดัับ Junior Management
และ Senior Management ซึ่่�งถืือเป็็น Critical Position
	ของเอสซีีจีีพีี

>>	พนัักงาน	
ในประเทศไทย
	ที่่�มีีความ
	ผููกพัันต่่อ
องค์์กรคิิดเป็็น

80
%
ของพนัักงาน	

	ทั้้�งหมด
ในประเทศไทย
	ที่่ต� อบแบบสำำ�รวจ

>>	จำำ�นวนผู้้�ตอบ
แบบสำำ�รวจ
8,518 คน
จากจำำ�นวน
	พนัักงาน
	ทั้้�งหมด
8,736 คน
	คิิดเป็็น

>>	จำำ�นวนพนัักงาน
	ที่่�มีีความผููกพััน
	ต่่อองค์์กร
6,813 คน

98%

ค่่าเฉลี่่�ยของ
บริิษััททั่่�วไป

62%

• สนัับสนุุนทุุนการศึึกษาระดัับปริิญญาโทและปริิญญาเอก เพื่่�อให้้
	พนัักงานได้้พััฒนาศัักยภาพในสาขาที่่�ตนมีีความเชี่่�ยวชาญหรืือ
ด้้านการบริิหารธุุรกิิจ ซึ่่�งจะสร้้างคุุณค่่าสููงสุุดกลัับมาสู่่�องค์์กร
• IBE (Integrated Business Excellence) นำำ�แนวการทำำ�งาน
แบบ IBE เข้้ามายกระดัับประสิิทธิิภาพของธุุรกิิจเพื่่�อให้้องค์์กร
เติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน โดยเน้้นการสื่่�อสารระหว่่างหััวหน้้างาน
	กัับพนัักงานเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจในเป้้าหมายขององค์์กร
โดยให้้ทุุกคนในองค์์กรมีีส่่วนร่่วมเสริิมสร้้างการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
เข้้าใจกระบวนการทำำ�งานที่่�เชื่่�อมโยงทุุกหน่่วยงานเข้้าด้้วยกััน
เกิิดการปรัับปรุุงงานอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีวิิธีีการจััดการเป็็นระบบ
และการวััดผลชััดเจนเป็็นรููปธรรม

เอสซีีจีีพีี

80%

Low

High

ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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กลยุุทธ์์
1. ปฏิิบััติิตาม “นโยบายสิิทธิิมนุุษยชนของเอสซีีจีี”
และกฎหมายของแต่่ละประเทศ หรืือสนธิิสััญญา
ที่่�แต่่ละประเทศมีีพัันธกรณีี

เป้้าหมาย

การดำำ�เนิินงาน
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

เอสซีี จีี พีี ใ ห้้ ค วามสำำ� คัั ญ ต่่ อ การดูู แ ลด้้ า น
สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนตลอดห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน เพื่่� อ ให้้
มั่่�นใจว่่าบุุคคลทุุกกลุ่่�มจะได้้รัับการปฏิิบััติิและ
ดููแลอย่่างมีีเกีียรติิและศัักดิ์์�ศรีีตามปฏิิญญา
สากลว่่าด้ว
้ ยสิิทธิิมนุุษยชน (UDHR) ข้้อตกลง
โลกแห่่ ง สหประชาชาติิ (UNGC) หลัั กกา ร
ชี้้� แน ะ เ รื่่� อ ง สิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ย ช น สำำ� ห รัั บ ธุุ ร กิิ จ
แห่่งสหประชาชาติิ (UNGP) ปฏิิญญาว่่าด้้วย
หลัั กกา รและสิิ ท ธิิ ขั้้� น พื้้� น ฐานในการทำำ� งาน
ขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (ILO)
และนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของเอสซีีจีี

• เป็็นองค์์กรต้้นแบบ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
	ทั้้�งทางตรงจาก
การดำำ�เนิินงานใน
	กิิจกรรมทางธุุรกิิจ
	ของเอสซีีจีีพีี และ
ทางอ้้อมโดยการ
	สนัับสนุุนและส่่งเสริิม
	คู่่�ธุุรกิิจในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ทางธุุรกิิจ และกิิจการ
	ร่่วมทุุน ให้้ตระหนััก
	คุ้้�มครอง และเคารพต่่อ
สิิทธิิมนุุษยชนในการ
	ดำำ�เนิินธุุรกิิจ

2. ดำำ�เนิินกระบวนการจััดการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
(Human Rights Due Diligence Process)
อย่่างต่่อเนื่่�อง

• ประเด็็นที่่�เป็็นความเสี่่�ยง
ได้้รับั การวางแผนป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหา
(Mitigation and
Preventive Plan) รวมถึึง
ได้้รัับการจััดการบรรเทา
	ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
(Remediation Actions)
ครบถ้้วน

100%

•	จำำ�นวนการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนเป็็น 0
ผลดำำ�เนิินงานปีี 2563

• จำำ�นวนการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
เป็็น 0
•	สััดส่่วนพนัักงานหญิิง
	ต่่อพนัักงานทั้้�งหมด

17.5
%
โดยพนัักงานจััดการ

•	ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนคนพิิการ
	มีีอาชีีพและรายได้้
โดยการจ้้างเป็็นพนัักงานประจำำ�
17 คน และส่่งเสริิมให้้ประกอบ
อาชีีพอิิสระในท้้องที่่�ของคนพิิการ
	จำำ�นวน 51 คน

	ที่่�เป็็นหญิิงคิิดเป็็น

20.6%

กระบวนการจััดการ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

กำำ�หนด
ประเด็็นความเสี่่�ยง
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
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การระบุุกลุ่่�ม
ผู้้�ได้้รัับผลกระทบ

การวางแผน
จััดทำำ�แผนแก้้ไข
และมาตรการ
เพื่่�อบรรเทาเยีียวยา
ความเสีียหาย

การตรวจสอบ
ติิดตามผล

เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกของ SEDEX

The Sedex Members Ethical Trade Audit หรืือ SEDEX เป็็นองค์์กรที่่�รวมกลุ่่�ม
สมาชิิกองค์์กรธุุรกิิจทั่่�วโลก ซึ่่�งสมาชิิกต้้องมีีระบบการบริิหารจััดการอย่่างมีีจริิยธรรม
ต่่อพนัักงานและแรงงานตามข้้อกำำ�หนดของ SEDEX ใน 4 ด้้านหลััก ได้้แก่่ มาตรฐาน
แรงงาน สุุขภาพและความปลอดภััย จริิยธรรมทางธุุรกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม ครอบคลุุม
ทั้้�งภายในบริิษััทของตนเองและคู่่�ธุุรกิิจ
ปีี 2562 บริิษััทในเครืือเอสซีีจีีพีีได้้ดำำ�เนิินการตามข้้อกำำ�หนด SEDEX ทั้้�งหมด
6 แห่่ง ซึ่่�งมีีทั้้�งบริิษััทในประเทศและต่่างประเทศ และผ่่านการตรวจประเมิินจาก
ผู้้�ตรวจประเมิินภายนอกจนได้้รัับการยอมรัับให้้เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกของ SEDEX
แสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นของเอสซีีจีีพีีในการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างต่่อเนื่่�อง
>> ปีี 2563 บริิษััทในกลุ่่�มเอสซีีจีีพีีได้้รัับการตรวจประเมิินจากผู้้�ตรวจประเมิิน
ภายนอกจำำ�นวน 5 บริิษััท และได้้รัับการยอมรัับให้้เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกของ SEDEX
จำำ�นวน 5 บริิษััท
การสนัับสนุุนชุุมชนรอบโรงงาน

เอสซีีจีีพีีคำำ�นึึงถึึงประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชนที่่�มีีต่่อชุุมชน โดยระมััดระวัังและ
ป้้องกัันผลกระทบของธุุรกิิจที่่�อาจมีีต่่อชุุมชน
พร้้อมกัับจััดสำำ�รวจและรัับฟัังความคิิดเห็็นจาก
ชุุมชนอย่่างสม่ำำ��เสมอ และสร้้างสรรค์์กิิจกรรม
หรืือโครงการที่่�ตอบสนองความต้้องการและ
ช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน
โดยดำำ�เนิินการอย่่างมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน
ปีี 2563 เอสซีีจีีพีีได้้สนัับสนุุนกิิจกรรมของ
ชุุมชนชาติิพัันธุ์์�ลาวเวีียง บ้้านฆ้้องน้้อย อำำ�เภอ
บ้้านโป่่ง จัังหวััดราชบุุรีี ซึ่่�งเป็็นชุุมชนภายใน
รััศมีี 4 กิิโลเมตรรอบโรงงานของบริิษััท
ประกอบด้้วยกิิจกรรมการส่่งเสริิมชุุมชน
ให้้ได้้เดิินทางศึึกษาดููงาน เพื่่อ� นำำ�ความรู้้�กลัับ
มาพััฒนาชุุมชน การรัักษาขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีและเผยแพร่่วััฒนธรรมของชาว
ลาวเวีียงให้้เป็็นที่่�รู้้�จััก โดยการเข้้าร่่วมใน
กิิจกรรมของหน่่วยงานต่่างๆ เช่่น กิิจกรรม
การแสดงจำำ�ลองการเห่่เรืือเทิิดพระเกีียรติิ
เฉลิิมพระเกีียรติิ ภายใต้้ “โครงการปกป้้อง
สถาบัันของชาติิ” เนื่่�องในโอกาสมหามงคล
พระบาทสมเด็็จพระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หัวั
ทรงประกอบพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก
ตามพระราชประเพณีี

แบบทดสอบจริิยธรรม Ethics e-Testing

เอสซีีจีีพีีจััดทำำ�แบบทดสอบจริิยธรรมให้้พนัักงานประจำำ�คนไทยทุุกคนได้้ทดสอบและ
เรีียนรู้้�ด้้านจริิยธรรมและสิิทธิิมนุุษยชน เช่่น สิิทธิิมนุุษยชนและแรงงาน สิ่่�งแวดล้้อม
สุุขภาพและความปลอดภััย การต่่อต้้านคอร์์รััปชััน การแข่่งขัันทางการค้้า การป้้องกััน
การฟอกเงิิน ฯลฯ เพื่่�อสร้้างความตระหนัักและป้้องกัันการกระทำำ�ผิิดให้้แก่่พนัักงาน
โดยพนัักงานต้้องทำำ�แบบทดสอบผ่่านเกณฑ์์ 100%

นอกจากนี้้เ� อสซีีจีพีียั
ี งั ได้้เข้้าร่่วมเป็็นที่่�ปรึึกษา
ในคณะกรรมการชุุมชน เพื่่�อยกระดัับชุุมชน
ให้้เป็็นชุุมชนท่่องเที่่�ยว OTOP นวััตวิิถีี
“สะพานทุ่่�งนาบ้้านฆ้้องน้้อย แลนด์์มาร์์กใหม่่
ราชบุุรีี” ทำำ�ให้้ชุุมชนมีีรายได้้เสริิมจากการ
ขายสิินค้้าและอาหารพื้้�นเมืืองแก่่ผู้้�สนใจ
มาท่่องเที่่�ยว

ปีี 2563 นัับเป็็นปีีที่่� 6 ที่่�เอสซีีจีีพีีได้้จััดทำำ�แบบทดสอบจริิยธรรมของพนัักงานมา
อย่่างต่่อเนื่่�อง
>> พนัักงานประจำำ�คนไทยจำำ�นวน 6,380 คน จััดทำำ�แบบทดสอบจริิยธรรม Ethics
e-Testing ผ่่านเกณฑ์์ 100%
ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เป้้าหมาย
• ความพึึงพอใจ
	ของชุุมชน 		

90%

ผลดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563

• ความพึึงพอใจ

	ของชุุมชน 		

การพััฒนา
และมีีส่่วนร่่วม
กัับชุุมชน

90%

กลยุุทธ์์
1. การใช้้ความเชี่่�ยวชาญเฉพาะทางทั้้�งจากภายใน
และภายนอก เพื่่�อช่่วยเหลืือดููแลสัังคม
2. การสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ทุุกภาคส่่วน เพื่่�อสร้้างสรรค์์คุุณค่่าที่่�ยั่่�งยืืนสู่่�สัังคม
3. การสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ของชุุมชนและแก้้ไขปััญหาของสัังคม
4. การพััฒนาชุุมชนต้้นแบบ และขยายผลสู่่�ชุุมชน
เครืือข่่าย

การสำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชน

เ อ ส ซีี จีี พีี ยึึ ด มั่่� น กา ร ดำำ� เ นิิ น ธุุ ร กิิ จด้้ ว ย
ความรัับผิิดชอบ ควบคู่่�กัับการพััฒนาชุุมชนและ
สัังคมที่่�ยั่่�งยืืน ด้้วยการสร้้างความตระหนัักรู้้�
และส่่ ง เสริิ ม ให้้ ค นในชุุ ม ชนมีี ส่่ ว นร่่ ว มในการ
พััฒนา เพื่่อ
� เพิ่่�มขีีดความสามารถพึ่่�งพาตนเอง
โดยใช้้ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญของเอสซีีจีพี
ี ี
รวมถึึงการประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
อื่่�น ๆ มาสนัับสนุุน

เอสซีีจีีพีีสำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชนรอบโรงงาน 5 แห่่งในจัังหวััด
ราชบุุรีี กาญจนบุุรีี ปราจีีนบุุรีี และขอนแก่่น อย่่างต่่อเนื่่�องใน 6 ด้้าน ได้้แก่่
เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม กายภาพ การจััดการ และการประชาสััมพัันธ์์
เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์และวางแผนกิิจกรรมตอบสนองความต้้องการของ
ชุุมชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้�ผลการสำำ�รวจความพึึงพอใจของชุุมชนในปีี 2563 มีีค่่า 90%
ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีีนัับจากปีี 2559 ที่่�ความพึึงพอใจของชุุมชนอยู่่�ที่่� 52%
เอสซีีจีีพีีให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาความรู้้�และทัักษะแก่่พนัักงาน
ชุุมชนสััมพัันธ์์ รวมทั้้ง� จััดกิจิ กรรมศึึกษาดููงานเพื่่อ� แบ่่งปัันประสบการณ์์ระหว่่าง
โรงงานต่่างๆ เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ด้้านกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม รวมถึึงมีีการจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินกิิจกรรม
ในคณะ Community Relations Committee เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
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86
80
52 54

2559

| 60 | รายงานการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน 2563 เอสซีีจีพี
ี ี

2560
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2562

2563

โครงการด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

• โครงการชุุมชนต้้นแบบตามหลััก
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนอำำ�เภอบ้้านโป่่ง
(Banpong Circular Economy Community
Project) ส่่งเสริิมการจััดการขยะของชุุมชน
	ต้้นแบบบ้้านรางพลัับ อำำ�เภอบ้้านโป่่ง
	จัังหวััดราชบุุรีี อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2558
และขยายผลเป็็นโครงการ “บ้้านโป่่งโมเดล”
เพื่่�อสร้้างรููปแบบการจััดการขยะชุุมชนระดัับอำำ�เภอที่่�มีีประสิิทธิิภาพ จนสามารถ
	สร้้างชุุมชนไร้้ขยะต้้นแบบทั้้�งหมด 41 ชุุมชนในปีี 2563 และตั้้�งเป้้าขยายผล
ให้้ครบทั้้�ง 183 ชุุมชนของอำำ�เภอบ้้านโป่่งในปีี 2565

โครงการด้้านเศรษฐกิิจ การสนัับสนุุน
อาชีีพและรายได้้ชุุมชน

• โครงการ “Green Mart – ตลาดสีีเขีียว”
	ดำำ�เนิินโครงการภายใต้้แนวคิิด
“ชุุมชนหััวใจสีีเขีียว” ตั้้�งแต่่ปีี 2558 เพื่่�อสนัับสนุุน	
การสร้้างรายได้้ให้้ชุุมชนรอบโรงงาน และสร้้าง		
เครืือข่่ายผู้้�ประกอบการเพื่่�อสัังคม (Social
Enterprise) ด้้วยการจััดตลาดจำำ�หน่่าย
	ผลิิตภััณฑ์์โดยชุุมชนรอบโรงงาน

• โครงการกระดาษเก่่าแลกกระดาษใหม่่
	ร่่วมกัับหน่่วยงานราชการและสถานศึึกษา
	ที่่�ตั้้�งใกล้้เคีียงกัับโรงงานในจัังหวััดราชบุุรีี
กาญจนบุุรีี และปราจีีนบุรีุ ี นำำ�กระดาษที่่ใ� ช้้แล้้ว
ในหน่่วยงานมาแลกกัับกระดาษถ่่ายเอกสาร
เพื่่�อส่่งกลัับสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล
	ร่่วมสร้้างจิิตสำำ�นึึกการรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมใน
	ชุุมชน โดยในปีี 2563 มีีหน่่วยงานราชการ
และสถานศึึกษาเข้้าร่่วมโครงการ 4 แห่่ง นำำ�กระดาษกลัับเข้้าสู่่�การรีีไซเคิิล
	จำำ�นวน 10 ตััน

• โครงการ “ห้้องเรีียนสร้้างบุุญเรีียนรู้้�
	สู่่�ความมั่่�นคงทางอาหาร”
	ส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านการเกษตร เช่่น
การปลููกพืืชที่่�เหมาะสมกัับสภาวะแล้้งจััด
การป้้องกัันแมลงศััตรููพืืชด้้วยเทคนิิคพิิเศษ
การปลููกพืืชหลากหลายชนิิดแทนการปลููกพืืช
เชิิงเดี่่�ยวเพื่่�อรัักษาความอุุดมสมบููรณ์์ของดิิน
และการทำำ�แคปซููลเพาะพืืชต้้นอ่่อน เพื่่�อช่่วยสร้้าง
แหล่่งอาหารให้้แต่่ละครอบครััว รวมทั้้�งขยายผล
เป็็นอาชีีพหลัักหรืืออาชีีพเสริิมให้้ชุุมชนมีีคุุณภาพ
	ชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น โดยในปีี 2563 มีีการส่่งเสริิมอาชีีพ		
	วิิสาหกิิจชุุมชนจำำ�นวน 41 ชุุมชน

• โครงการจััดการขยะในชุุมชนเมืือง
	ร่่วมกัับพัันธมิิตรที่่�ใกล้้ชิิดผู้้�บริิโภค เช่่น
โครงการที่่�อยู่่�อาศััย และบริิษััทขนส่่ง
	ส่่งเสริิมการจััดการขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง เช่่น
แสนสิิริิ ชีีวาทััย พร็็อพเพอร์์ตี้้� เพอร์์เฟค
และไปรษณีีย์์ไทย จััดเก็็บและนำำ�ส่่ง
เศษกระดาษและบรรจุุภััณฑ์์ใช้้แล้้วเข้้าสู่่�	
กระบวนการรีีไซเคิิลเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิต
	ของใช้้ เช่่นชุุดโต๊๊ะเก้้าอี้้�กระดาษ เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์อีีกครั้้�ง

• โครงการส่่งเสริิมอาชีีพและรายได้้ให้้กัับ
	ชุุมชน	ท้้องถิ่่�น
	ส่่งเสริิมการฝึึกอาชีีพให้้ชุุมชนรอบโรงงาน
ในด้้านหััตถกรรมจัักสานจากเส้้นเทปกระดาษ 		
(Paper Band) ซึ่่�งเป็็นวััสดุุเหลืือใช้้จาก
กระบวนการผลิิตกระดาษ รวมถึึงจััดหาช่่องทาง
การประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าและต่่อยอดเป็็นผลิิตภััณฑ์์
	ต่่างๆ เช่่น กระเป๋๋า ตะกร้้า ของตกแต่่ง เพื่่�อสร้้าง
	มููลค่่าให้้วััสดุุเหลืือใช้้และส่่งเสริิมเศรษฐกิิจชุุมชน

โครงการด้้านการพััฒนาด้้านสัังคม
ุ ชน
และการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตชุม

• แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับกลุ่่ม� สัังคมออนไลน์์
“We Are Greeners” สร้้างแพลตฟอร์์ม
	สำำ�หรัับกลุ่่�มสัังคมออนไลน์์ “We Are 		
Greeners” ตั้้�งแต่่ปีี 2558 เพื่่�อสานต่่อ
	อุุดมการณ์์ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ด้้วยการเป็็นสื่่�อกลางระหว่่างผู้้�บริิโภค
และผู้ป้� ระกอบการผลิิตภัณ
ั ฑ์์สีีเขีียว เพิ่ม�่ ช่่องทางการขายและการประชาสััมพัันธ์์		
	ผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพ สร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุมุ ชน
โครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการรัักษาธรรมชาติิชุุมชน

• โครงการ “รัักษ์์น้ำำ�� จากภููผา สู่่�มหานทีี”
	สืืบสานการบริิหารจััดการน้ำำ��ตามแนว
	พระราชดำำ�ริิร่่วมกัับกองพลทหารราบที่่� 9
	สร้้างฝายชะลอน้ำำ��ในจัังหวััดกาญจนบุุรีี
เพื่่อ� เฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จ
	พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เนื่่�องในโอกาส
เฉลิิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
	จำำ�นวน 268 ฝาย เพื่่�อคืืนความชุ่่�มชื้้�น
ให้้ผืืนป่่าและเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน

โครงการ “ปลููกต้้นไม้้เฉลิิมพระเกีียรติิ
ลดโลกร้้อน”
	ร่่วมกัับหน่่วยงานราชการและชุุมชน
ปลููกต้้นไม้้ในชุุมชนตลอดทั้้�งปีี 2563
เนื่่�องในโอกาสมหามงคล
	วัันเฉลิิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็็จ
	พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ครบ 68 พรรษา 		
รวมต้้นไม้้ที่่�ปลููกทั้้�งสิ้้�นจำำ�นวน 37,828 ต้้น
•

ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เป้้าหมาย

กลยุุทธ์์

• ทุุกปีี - ปริิมาณของเสีีย
จากกระบวนการผลิิตนำ�ำ ไป
	ฝัังกลบเป็็น

1. ลดปริิมาณของเสีียจากแหล่่งกำำ�เนิิด

0

การจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

• ปีี 2568 ลดปริิมาณ
	ของเสีียต่่อตัันผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์
	ที่่ต้� อ้ งกำำ�จัดั โดยการเผาทิ้้�ง
ไม่่ก่อ่ ประโยชน์์

92%

2. บริิหารจััดการของเสีียอุุตสาหกรรมตามหลััก 3R
และหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
ทั้้ง� ของเสีียอัันตรายและไม่่อันั ตรายภายในเอสซีีจีี
และเอสซีีจีพีี ใี ห้้มากที่่�สุดุ
3. การวิิจัยั และพััฒนานวััตกรรมเพื่่อ� นำำ�วััตถุดิุ บิ
และของเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่
4. การเพิ่่�มมููลค่่าให้้ของเสีียโดยแปรรููปของเสีีย
ให้้เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� มููี ลค่่าเพิ่่�ม

เทีียบกัับปริิมาณ
ณ ปีีฐาน 2557
ผลดำำ�เนิินงาน
ปีี 2563
• ปริิมาณของเสีียจากกระบวนการผลิิตนำ�ำ ไปฝัังกลบ

0.77 ตััน

เอสซีีจีีพีีดำำ�เนิินการบริิหารจััดการสารมลพิิษ
ของเสีีย และกากของเสีียอุุตสาหกรรม โดยยึึด
หลััก 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และหลััก
เศรษฐกิิ จ หมุุ น เวีี ย น โดยการปรัั บ ปรุุ ง และ
พััฒนากระบวนการผลิิต ตลอดจนวิิจััยและ
พััฒนานวััตกรรมเพื่่�อลดปริิมาณสารมลพิิษ
และของเสีียให้้มากที่่�สุุดตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
รวมทั้้�งนำำ�ของเสีียกลัับเข้้ากระบวนการผลิิต
เป็็นวััตถุุดิิบ เชื้้�อเพลิิงทดแทน หรืือแปรรููปเป็็น
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่มี
� มู
ี ล
ู ค่่าเพิ่่�ม ช่่วยลดการใช้้วััตถุุดิิบ
จากทรััพยากรธรรมชาติิและลดผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม

• ลดปริิมาณของเสีียต่่อตัันผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ที่ต้�่ อ้ งกำำ�จัดั โดยการเผาทิ้้�งไม่่ก่อ่ ประโยชน์์

สร้้างมููลค่่าเพิ่่ม
� ให้้ของเสีียอุุตสาหกรรม

• แปรรููปเถ้้าลอยและเถ้้าหนัักเป็็น
	อิิฐบล็็อก บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์
	จำำ�กัดั (มหาชน) โรงงานปราจีีนบุรีุ ี
ศึึกษาคุุณสมบััติิของเถ้้าลอย
(Fly ash) และเถ้้าหนััก (Bottom
ash) ซึ่่�งเป็็นของเสีียจากการผลิิต
ไฟฟ้้าและไอน้ำำ�� เพื่่อ� ใช้้ในกระบวนการ
	ผลิิตกระดาษ พบว่่ามีีองค์์ประกอบ
	ที่่�สามารถทดแทนซีีเมนต์์สำำ�หรัับ
	ผลิิตอิิฐบล็็อก จึึงลงทุุนติิดตั้้�ง
เครื่่�องจัักรผลิิตอิิฐบล็็อกจาก
เถ้้าลอยและเถ้้าหนััก สามารถ
	ผลิิตอิิฐบล็็อก 300,000 ก้้อน
	ต่่อเดืือน ลดปริิมาณเถ้้าลอย
400 ตัันต่่อเดืือน และเถ้้าหนััก
250 ตัันต่อ่ เดืือน แทนการส่่งกำำ�จัดั
	ภายนอกโรงงาน โดยได้้มอบ
	อิิฐบล็็อกให้้ชุุมชนใช้้ประโยชน์์
ในการก่่อสร้้าง รวมถึึงจำำ�หน่่าย
ในราคาย่่อมเยา

เอสซีีจีีพีีมุ่่�งมั่่�นวิิจััยและพััฒนาการสร้้างคุุณค่่าให้้
ของเสีีย โดยแปรรููปของเสีียให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีี
มููลค่่าเพิ่่�ม ช่่วยลดปริิมาณของเสีียและค่่าใช้้จ่่ายใน
การกำำ�จััดของเสีีย ขณะเดีียวกัันก็็สามารถสร้้างรายได้้
หรืือสร้้างประโยชน์์ให้้แก่่ชุุมชน

| 62 | รายงานการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน 2563 เอสซีีจีพี
ี ี

99.6%

เทีียบกัับปริิมาณ ณ ปีีฐาน 2557

• เถ้้าลอยเป็็นส่่วนผสมในสารปรัับปรุุง
	คุุณภาพของปููนซีีเมนต์์ผง บริิษััท
	สยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
โรงงานบ้้านโป่่ง จัังหวััดราชบุุรีี และ
โรงงานวัังศาลา จัังหวััดกาญจนบุุรีี
ศึึกษาคุุณสมบััติขิ องเถ้้าลอยแล้้วพบว่่า
	มีีองค์์ประกอบที่่�สามารถทดแทนวััตถุุดิิบ
ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์ จึึงประสานงาน
	กัับบริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย (ทุ่่�งสง) จำำ�กััด
	จัังหวััดนครศรีีธรรมราช เพื่่�อศึึกษา
และทดลองนำำ�เถ้้าลอยไปใช้้เป็็นสาร
ปรัับปรุุงคุุณภาพของปููนซีีเมนต์์ผง
ในปีี 2563 นำำ�เถ้้าลอยไปใช้้จำำ�นวน
10,000 ตััน ทำำ�ให้้โรงงานลดค่่าใช้้จ่่าย
ในการกำำ�จััดเถ้้าลอยและมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น
10 ล้้านบาท และลดการใช้้พลังั งานผลิิต	
	ปููนซีีเมนต์์ผง 40,000 กิิกะจููล ส่่งผลให้้
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจำำ�นวน
3,800 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์

มุ่่�งมั่่�นลดผลกระทบจากมลภาวะด้้านกลิ่่�น

เอสซีีจีีพีีกำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการมลภาวะด้้านกลิ่่�นอย่่างจริิงจัังโดย
การควบคุุมกลิ่่�นจากแหล่่งกำำ�เนิิด เช่่น การติิดตั้้�งระบบบำำ�บััดมลพิิษทางอากาศ
ระบบบำำ�บััดทางชีีวภาพ ฯลฯ การลดปริิมาณสิ่่�งที่่�เกิิดกลิ่่�น เช่่น ติิดตั้้�ง Sludge
Dryer และจััดทำำ� Odor Mapping เพื่่�อควบคุุมกลิ่่�นไม่่ให้้รบกวนชุุมชนรอบ
โรงงาน ประกอบกัับการสำำ�รวจและตรวจวััดกลิ่่�นรอบชุุมชนเป็็นประจำำ� พร้้อมกัับ
นำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์เพื่่�อให้้สภาพแวดล้้อมด้้านกลิ่่�นพััฒนาดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
และมีีการพััฒนาเทคโนโลยีีการลดและตรวจวััดกลิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้�ศููนย์์พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และเทคโนโลยีี และหน่่วยงาน Industry 4.0
Transformation ของเอสซีีจีีพีียัังได้้พััฒนาเครื่่�องมืือ DOM (Detect Odor
Monitoring) ที่่ทำ� �ำ งานแบบครบวงจร ตั้้ง� แต่่การสำำ�รวจ
และตรวจวััดกลิ่่�น ประเมิินผลกระทบและเฝ้้าระวััง
ซึ่่�งใช้้ติดต
ิ ามผลได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลาผ่่านแพลตฟอร์์ม
เว็็บไซต์์ พร้้อมแจ้้งเตืือนอััตโนมััติิเมื่่�อพบค่่าผิิดปกติิ
และนำำ�เทคนิิค Machine Learning มาช่่วยประมวลผล
เพื่่�อสร้้างฐานข้้อมููลอััตลัักษณ์์กลิ่่�น ซึ่่�งสามารถ
คาดการณ์์ผลกระทบและช่่วยพััฒนาระบบการจััดการ
กลิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งนี้้� DOM ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศนวััตกรรมแห่่งชาติิ
ประจำำ�ปีี 2563 ด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการ

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบำำ�บััดน้ำำ��ทิ้้�ง
• จากกากปููนขาวเป็็นสารฆ่่าเชื้้�อในฟาร์์มกุ้้�ง
และฟาร์์มปลา และเป็็นสารปรัับปรุุงดิิน
บริิษััทผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด และ
บริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์ จำำ�กััด
(มหาชน) มีีของเสีียจากกระบวนการผลิิตคืือ
กากปููนขาว (Lime Mud) ซึ่่ง� มีีต้้นทุนุ การกำำ�จัดั
	ปีีละประมาณ 40 ล้้านบาท จึึงร่่วมกัับบริิษััท
	สยามฟอเรสทรีี จำำ�กััด ซึ่่�งมีีใบอนุุญาตรัับ
	กำำ�จััดของเสีียเพื่่�อใช้้ทำำ�ปุ๋๋�ย ศึึกษาหาแนวทาง
	นำำ�กากปููนขาวไปใช้้ประโยชน์์ในภาคเกษตร
โดยพััฒนาเป็็นส่่วนประกอบผลิิตภััณฑ์์ปรัับปรุุงคุุณภาพดิิน เพิ่่�มความเป็็นด่่างและธาตุุ
อาหารให้้แก่่พืืช ขยายตลาดผ่่านทางตััวแทนจำำ�หน่่าย “ปุ๋๋�ยคู่่�ดิิน” และพััฒนาเพื่่�อใช้้ปรัับ
ความเป็็นกรด-ด่่างในดิิน/น้ำำ�� สำำ�หรัับฟาร์์มกุ้้�งและฟาร์์มปลา จำำ�หน่่ายแก่่เกษตรกรใน
	พื้้�นที่่�ภาคใต้้และภาคตะวัันออก โดยทดลองร่่วมกัับศููนย์์วิิจััยและพััฒนาประมงชายฝั่่�ง
เพชรบุุรีี
	ปีี 2563 บริิษัทั สยามฟอเรสทรีี จำำ�กัดั สามารถเปลี่่ย� นของเสีียที่่ต้� อ้ งส่่งไปกำำ�จัดั เป็็นผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์
3,500 ตัันต่่อปีี มีีรายได้้จากการรัับกำำ�จััดกากปููนขาวประมาณ 3 ล้้านบาท และจาก		
การขายสิินค้้าประมาณ 2 ล้้านบาท โดยมีีแผนขยายตลาดเพื่่�อรองรัับการกำำ�จััด
กากปููนขาวทั้้�งหมดของโรงงาน

เอสซีีจีีพีีดำำ�เนิินการบำำ�บััดน้ำำ��ทิ้้�งจากกระบวนการผลิิต
ของโรงงานก่่อนปล่่อยออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม โดยตรวจวััด
คุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งอย่่างสม่ำำ��เสมอและกำำ�หนดค่่าควบคุุม
คุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�งภายในองค์์กรที่่�เข้้มงวดกว่่ามาตรฐาน
ทางราชการ ก่่อนปล่่อยสู่่�แหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิ การนิิคม
อุุตสาหกรรม หรืือส่่งให้้เกษตรกรใช้้เพาะปลููก รวมถึึงหาวิิธีี
ป้้องกัันและศึึกษาเทคโนโลยีีใหม่่ๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การบำำ�บัดั และนอกจากนี้้�ได้้มีีการตรวจวััดค่า่ ของแข็็งทั้้�งหมด
ที่่ล� ะลายในน้ำำ��ทิ้้�ง (TDS) ด้้วยวิิธีีมาตรฐาน เพื่่�อใช้้ในการ
แบ่่งประเภทคุุณภาพของแหล่่งรัับน้ำำ�� และแสดงถึึงความ
พยายามของบริิษััทในการปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�ง
ที่่ผ่� า่ นมาเอสซีีจีพีีี ได้้ติดตั้้
ั �ทิ้้
ิ ง� ระบบบำำ�บัดน้ำ
�ำ ง� แบบไร้้อากาศ
ทั้้�งที่่�อยู่่�ในประเทศและต่่างประเทศ อาทิิ โรงงานเวีียดนาม
บริิษััทสยามคราฟอุุตสาหกรรม จำำ�กััด (โรงงานบ้้านโป่่ง
และโรงงานวัังศาลา) และขยายผลไปยัังโรงงานใน
ต่่างประเทศ อาทิิ โรงงานฟิิลิิปปิินส์์ โรงงานอิินโดนีีเซีีย
เพื่่�อผลิิตก๊๊าซชีีวภาพนำำ�ไปใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงทดแทนในการ
ผลิิตไอน้ำำ��และไฟฟ้้า อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดความสกปรกของ
น้ำำ��ทิ้้�งก่่อนเข้้าสู่่�ระบบบำำ�บััดแบบใช้้อากาศ
ประเด็็นการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
เอสซีีจีีพีีเริ่่�มจััดทำำ�รายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนประจำำ�ปีีตั้้�งแต่่
ปีี 2562 มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเผยแพร่่ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ซึ่่�งรายงานฉบัับนี้้�ครอบคลุุมระยะเวลาตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม
ถึึง 31 ธัันวาคม 2563
การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำ�
ำ คััญ
ในปีี 2563
มกราคม 2563 เข้้าร่่วมพัันธมิิตรทางธุุรกิิจกัับ Rengo
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์ เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสขยายฐานลููกค้้าในประเทศ
ฟิิลิิปปิินส์์
ตุุลาคม 2563 เริ่่�มซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ในวัันที่่� 22 ตุุลาคม 2563 และได้้เงิินจากการระดมทุุน IPO
(รวมการขายหุ้้�นส่่วนเกิิน Over-allotment) เพื่่�อลงทุุนขยาย
กิิจการทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ปรัับโครงสร้้าง
ทางการเงิินรวมถึึงเป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนภายในกิิจการ
พฤศจิิกายน 2563 ลงนามในสััญญาซื้้�อขายหุ้้�นเพื่่�อเข้้าถืือหุ้้�น
ในสััดส่่วนร้้อยละ 100 ใน Go-Pak ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำำ�การให้้
บริิการโซลููชัันด้้านบรรจุุภััณฑ์์อาหารในสหราชอาณาจัักร ยุุโรป
และอเมริิกาเหนืือ
ธัันวาคม 2563 เข้้าซื้อ�้ หุ้้�น Bien Hoa Packaging JSC (SOVI)
ซึ่่ง� เป็็นผู้้ผ� ลิิตชั้้น� นำำ�ด้้านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากเยื่่อ� และกระดาษรายใหญ่่
ในประเทศเวีียดนาม
ขอบเขตการรายงาน

ระบบบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเอสซีีจีีพีีมีีระบบบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ที่่�ครอบคลุุมทั่่�วทั้้�งองค์์กร เอสซีีจีีพีีจึึงได้้ขอการรัับรองระบบ
บริิหารจััดการของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิจตา
ิ มมาตรฐานสากลต่่างๆ
เช่่น มาตรฐานระบบบริิหารงานคุุณภาพ (ISO 9001 - Quality
Management System) มาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
(ISO 14001 - Environmental Management System)
มาตรฐานระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
(ISO 45001/OHSAS/TIS 18001 - Occupational Health
and Safety Management System) และมาตรฐานการจััดการ
ป่่าไม้้อย่่างยั่่ง� ยืืน (FSCTM - Forest Stewardship CouncilTM)
(License code FSCTM - C135609) โดยในปีี 2563 มีีบริิษััท
ที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารงานคุุณภาพ 97%
มาตรฐานระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม 84% มาตรฐาน
ระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย 88%
และมาตรฐานการจััดการป่่าไม้้อย่่างยั่่�งยืืน 100%
การรัับรองรายงาน
ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจในรายงานฉบัับนี้้�
ได้้มาจากระบบการเก็็บข้้อมููลทางบััญชีีเช่่นเดีียวกัับรายงาน
ประจำำ�ปีี โดยได้้รัับการสอบบััญชีีจากผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งได้้
รัับอนุุญาต ในส่่วนของข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพและความปลอดภััย ได้้มีีการตรวจรัับรอง
ความถููกต้้อง และความสอดคล้้องตามแนวทางการรายงาน
ของ GRI Standards โดยบริิษััทที่่�ปรึึกษาภายนอก
ตามที่่�กำำ�หนดไว้้รายละเอีียดในหน้้า 82-83

ข้้อมููลที่่�นำ�ำ เสนอในรายงานฉบัับนี้้ป� ระกอบด้้วยผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนใน 2 ธุุรกิิจหลัักของเอสซีีจีีพีี ประกอบ
ด้้วยธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรและธุุรกิิจเยื่่�อและกระดาษ
ทั้้�งนี้้�ผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่�นำำ�เสนอ
ในรายงานฉบัับนี้้�เป็็นข้้อมููลที่่�อยู่่�ในความรัับผิิดชอบของ
เอสซีีจีีพีี และผู้้�บริิหารเอสซีีจีีพีพิี ิจารณาแล้้วเห็็นว่่า
มีีความเกี่่�ยวข้้องและสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย
โดยปีีนี้้�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลที่่�ได้้รายงานไปแล้้ว
ในรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2562
แนวทางการรายงานสอดคล้้องกัับแนวทางของ Global
Reporting Initiative (GRI) ฉบัับ GRI Standard ที่่�ระดัับ
ความครบถ้้วนตามตััวชี้้�วััดหลััก (Core) และการดำำ�เนิินการ
เพื่่�อเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) ในหน้้า 5
ข้้อมููลด้้านเศรษฐกิิจ ครอบคลุุมผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทย่่อย การร่่วมค้้า บริิษััทร่่วม และบริิษััทอื่่�น ทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับรายงานประจำำ�ปีี
ข้้อมููลด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สุุขภาพและความปลอดภััย ครอบคลุุม
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่อ่ ยถืือหุ้้�นตั้ง�้ แต่่ร้อ้ ยละ 50 ขึ้้น� ไป
และบริิษััทร่ว่ มที่่�ถือื หุ้้�นระหว่่างร้้อยละ 20-50 ที่่�เอสซีีจีพีี มีี อำี �ำ นาจ
ควบคุุม รวมทั้้�งบริิษััทร่่วมที่่�ต้้องการเปิิดเผยข้้อมููล ทั้้�งนี้้�ยัังไม่่
รวมบริิษััทที่่�อยู่่�ในต่่างประเทศ บริิษััทตั้้�งใหม่่ (น้้อยกว่่า 3 ปีี)
บริิษััทที่่�ได้้ควบรวมกิิจการ (น้้อยกว่่า 4 ปีี) โดยมีีรายชื่่�อบริิษััท
ดัังแสดงในหน้้า 77
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รายงานฉบัับนี้้�และฉบัับที่่�ผ่่านมาสามารถ
ดาวน์์โหลดได้้จากเว็็บไซต์์ของเอสซีีจีีพีี
สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 1 ถนนปููนซิิเมนต์์ไทย บางซื่่�อ
กรุุงเทพฯ 10800
โทรศััพท์์: +66 2586 1227-8
E-mail : scgpackaging@scg.com
Website : www.scgpackaging.com

ข้้อมููลการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เอสซีีจีีพีี ปีี 2563
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ	
ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน

รายได้้จากการขาย (พัันล้้านบาท)
กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี (พัันล้้านบาท)
EBITDA (พัันล้้านบาท)
ผลประโยชน์์ของพนัักงาน ประกอบด้้วย เงิินเดืือน ค่่าจ้้าง สวััสดิิการ ค่่าใช้้จ่่ายโครงการสมทบเงิิน และ
โครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ (ล้้านบาท)
เงิินปัันผลจ่่ายให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) (ล้้านบาท) EC1
ต้้นทุุนทางการเงิินที่่�จ่่ายให้้แก่่ผู้้�ให้้กู้้�ยืืมเงิิน (ล้้านบาท)
ภาษีีที่่�จ่่ายให้้รััฐบาลและหน่่วยงานราชการท้้องถิ่่�น อาทิิ ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคล ภาษีีบำำ�รุุงท้้องถิ่่�น
ภาษีีโรงเรืือน และภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ (ล้้านบาท)
สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีและอื่่�นๆ จากการส่่งเสริิมการลงทุุนและการวิิจััยและพััฒนา (ล้้านบาท)
ข้้อร้้องเรีียนผ่่านระบบ SCG Whistleblowing System (จำำ�นวน)
เงิินลงทุุนเพื่่�อการวิิจััย พััฒนา และนวััตกรรม (ล้้านบาท) EC2
คู่่�ธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล
(% ของมููลค่่าการจััดหา) EC3
สััดส่่วนมููลค่่าการจััดหาแยกตามภููมิิศาสตร์์ (% ของมููลค่่าการจััดหา) EC4
   • ในประเทศ
   • ต่่างประเทศ
รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง (พัันล้้านบาท)
(%)
รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่�ได้้รัับฉลาก SCG Green Choice (พัันล้้านบาท) EC5
(%)

GRI

2559

2560

2561

2562

2563

75
3
11

81
4
12

87
6
15

89
5
15

93
6
17

GRI 201-1
GRI 201-1
GRI 201-1

8,085

8,318

8,673

10,025

10,604

GRI 201-1

782
912

782
883

7,815
1,040

3,300
1,741

1,932
1,452

GRI 201-1
GRI 201-1

696

737

1,296

1,621

1,756

GRI 201-1

474
2
449

375
7
574

406
8
425

408
3
584

244
10
529

GRI 201-4
GRI 205-3

NA

NA

100

100

100

54
46
32
43
25
33

51
49
38
47
22
27

57
43
44
51
30
34

53
47
46
52
14
16

55
45
58
63
31
34

Standards

NA = Not Available
รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่�ได้้รับ
ั ฉลาก
SCG Green Choice

รายได้้จากการขายสิินค้้าและบริิการที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�มสููง
%
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10

10

34

34

33

5

0

0
2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

EC1 เงิินปัันผลที่่�บริิษััทจ่่ายให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นเงิินปัันผลรวมอ้้างอิิงจากรายงานประจำำ�ปีี โดยในปีี 2562 จ่่ายเป็็นเงิินสดและเป็็นหุ้้�นสามััญปัันผล		
EC2 ในปีี 2562 รายงานในหััวข้้อลงทุุนเพื่่�อการวิิจััยและพััฒนา แต่่หมายรวมถึึงการลงทุุนเพื่่�อนวััตกรรมด้้วย 				
EC3 เริ่่�มมีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาลคู่่�ธุุรกิิจ ในปีี 2561
EC4	พิิจารณาแยกภููมิิศาสตร์์ตามข้้อมููลผู้้�ขายและพิิจารณาตามสกุุลเงิินในการซื้้�อขาย
EC5 ฉลาก SCG eco value ได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น SCG Green Choice ในปีี 2563		
ผลการดำำ�เนิินงาน
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ปริิมาณการผลิิตและการใช้้วััตถุุดิิบ
ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน

ปริิมาณการผลิิต (พัันตััน)
ปริิมาณวััตถุุดิิบ (พัันตััน)
ปริิมาณวััสดุุนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (พัันตััน)

2559

2560

2561

2562

2563

3,243
4,795
2,430

3,411
5,224
2,887

3,439
5,483
2,550

3,442
5,177
2,597

3,359
6,405
4,003

GRI

Standards

GRI 301-1
GRI 301-2

ปริิมาณวััสดุุนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
พัันตััน
4,800
4,000

4,003

3,200
2,400
1,600

2,887
2,430

2,550 2,597

800
0
2559

2560

2561

2562

2563

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน

2559

2560

2561

2562

2563

ก๊๊าซเรืือนกระจก Scope 1 (ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า) EN1
ก๊๊าซเรืือนกระจก Scope 2 (ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า) EN1
ก๊๊าซเรืือนกระจก Scope 1+2 (ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า) EN1
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ลดล
� ง เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550 (ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า)
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550 (%)
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก (ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์)
เป้้าหมายปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550
(ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า)
เป้้าหมายปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก (ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์)

2.88
0.15
3.04
0.31
9.20
0.94

2.81
0.21
3.02
0.37
11.00
0.89

2.58
0.38
2.96
0.45
13.20
0.86

2.53
0.38
2.91
0.49
14.40
0.85

2.66
0.26
2.92
0.43
12.79
0.87

3.34

3.39

3.41

3.40

3.35

1.03

1.00

0.99

0.99

1.00

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์

GRI

Standards

GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-5
GRI 305-5

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ล
� ดลง
เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550
%

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อตััน

18

1.0

15

0.8

0.94

0.89

0.86

0.85

0.87

12

0.6

9

0.4

6

0.2

3

0

13.20
9.20

14.40

11.00

12.79

0
2559

2560

2561
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2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

ปริิมาณการใช้้พลัังงาน
ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน

ปริิมาณการใช้้พลัังงาน (เพตะจููล) EN2
ปริิมาณความร้้อนและไอน้ำำ�� (เพตะจููล) EN2
ปริิมาณเชื้้�อเพลิิงทดแทน (เพตะจููล) EN2
   • เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล
   • เชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนได้้
• เชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนไม่่ได้้
สััดส่่วนการใช้้เชื้้�อเพลิิงทดแทน (%) EN2
ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้า (กิิกะวััตต์์ชั่่�วโมง) EN2
ปริิมาณการขายไฟ (เพตะจููล)
ปริิมาณการใช้้พลัังงานที่่�ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550 (เพตะจููล)
ปริิมาณการใช้้พลัังงานที่่�ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550 (%)
ปริิมาณการใช้้พลัังงาน (กิิกะจููลต่่อตััน)
เป้้าหมายการใช้้พลัังงาน เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550 (เพตะจููล)
เป้้าหมายการใช้้พลัังงาน (กิิกะจููลต่่อตััน)

GRI

2559

2560

2561

2562

2563

39.38
38.43

40.39
39.13

40.97
39.58

40.83
39.45

40.79
39.87

GRI 302-1
GRI 302-1

1.05
8.21
1.17
27.16
264.42
NA
NA
NA
12.14
NA
0.00

0.95
8.55
1.25
27.47
351.00
NA
3.03
7.00
11.84
43.42
12.73

0.96
9.80
1.08
29.90
385.06
0.07
3.67
8.20
11.91
44.64
12.98

1.39
9.81
0.89
30.60
383.87
0.15
3.76
8.40
11.86
44.59
12.95

1.59
8.81
1.94
30.96
256.42
0.45
2.31
5.40
12.14
43.10
12.83

GRI 302-1
GRI 302-1
GRI 302-1
GRI 302-1
GRI 302-1
GRI 302-1
GRI 302-4
GRI 302-4

Standards

NA = Not Available

ปริิมาณการใช้้พลัง
ั งานต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์
กิิกะจููลต่อ
่ ตััน

%

15

10

12

8

9

12.14 11.84 11.91 11.86 12.14

ปริิมาณการใช้้พลัง
ั งานที่่�ลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2550

7.00

6

6

4

3

2

0

8.20

8.40
5.40

0
2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

สััดส่่วนการใช้้เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล

สััดส่่วนการใช้้เชื้้�อเพลิิง
จากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนไม่่ได้้

12.90%

15.74%

2563
สััดส่่วนการใช้้
เชื้้�อเพลิิงทดแทน

30.96%

สััดส่่วนการใช้้เชื้้�อเพลิิง
จากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนได้้

71.36%
สััดส่่วนการใช้้เชื้้�อเพลิิงทดแทน

ผลการดำำ�เนิินงาน
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ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอกและคุุณภาพน้ำำ��
ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน

ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอก (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอก
จากแหล่่งน้ำำ��จืืด (ค่่า TDS น้้อยกว่่า 1000 mg/L) (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
   • น้ำำ��ผิิวดิิน
   • น้ำำ��ใต้้ดิิน
• น้ำำ��ทะเล
• น้ำำ��จากประปาหรืือผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�น
   จากแหล่่งน้ำำ��อื่่�นๆ (ค่่า TDS มากกว่่า 1000 mg/L) (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3  
• น้ำำ��ผิิวดิิน
   • น้ำำ��ใต้้ดิิน
• น้ำำ��ทะเล
• น้ำำ��จากประปาหรืือผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�น
   จากแหล่่งน้ำำ��จืดื (ค่่า TDS น้้อยกว่่า 1000 mg/L) ที่่อ� ยู่่�ใน Water Stress Area (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3  
• น้ำำ��ผิิวดิิน
   • น้ำำ��ใต้้ดิิน
• น้ำำ��ทะเล
• น้ำำ��จากประปาหรืือผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�น
   จากแหล่่งน้ำำ�อื่่
� น� ๆ (ค่่า TDS มากกว่่า 1000 mg/L) ที่่อ� ยู่่�ใน Water Stress Area (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3  
• น้ำำ��ผิิวดิิน
   • น้ำำ��ใต้้ดิิน
• น้ำำ��ทะเล
• น้ำำ��จากประปาหรืือผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�น
ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอกที่่�ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557 (ล้้านลููกบาศก์์เมตร)
ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอกที่่�ลดลง เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557 (%)
ปริิมาณน้ำำ��กลัับมาใช้้ (ล้้านลููกบาศก์์เมตร)
สััดส่่วนน้ำำ��กลัับมาใช้้ (%)
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��จากภายนอก (ลููกบาศก์์เมตรต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์)
เป้้าหมายปริิมาณการใช้้น้ำำ��เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557 (ล้้านลููกบาศก์์เมตร)
เป้้าหมายปริิมาณการใช้้น้ำำ�� (ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์)
ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งสู่่�แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งสู่่�แหล่่งน้ำำ��ใต้้ดิิน (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งสู่่�แหล่่งน้ำำ��ทะเล (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งสู่่�ผู้้�ให้้บริิการและผู้้�ใช้้รายอื่่�น (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งสู่่�ผู้้�ใช้้รายอื่่�น (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งทั้้�งหมด (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งสู่่�แหล่่งน้ำำ��จืืด (ค่่า TDS น้้อยกว่่า 1000 mg/L) (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งสู่่�แหล่่งน้ำำ��อื่่�นๆ (ค่่า TDS มากกว่่า 1000 mg/L) (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งสู่่�แหล่่งน้ำำ��จืืด (ค่่า TDS น้้อยกว่่า 1000 mg/L)
ที่่�อยู่่�ใน Water Stress Area (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งสู่่�แหล่่งน้ำำ��อื่่�นๆ (ค่่า TDS มากกว่่า 1000 mg/L)
ที่่�อยู่่�ใน Water Stress Area (ล้้านลููกบาศก์์เมตร) EN3
ปริิมาณ BOD (ตััน) EN3
ปริิมาณ COD (ตััน) EN3
ปริิมาณ TSS (ตััน) EN3
NA = Not Available
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GRI

2559

2560

2561

2562

2563

65.16

67.20

65.49

61.32

54.77

GRI 303-3

NA
NA
NA
NA

21.76
44.97
0.00
0.48

21.10
44.00
0.00
0.40

19.50
41.41
0.00
0.41

17.08
30.64
0.00
0.42

GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3

NA
NA
NA
NA

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
6.64
0.00
0.00

GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3

NA
NA
NA
NA

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3

NA
NA
NA
NA
-0.21
-0.33
4.52
6.48
20.09
64.95
20.03
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

0.00
0.00
0.00
0.00
-0.53
-0.80
6.12
8.35
19.70
66.67
19.54
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

0.00
0.00
0.00
0.00
2.96
4.32
7.07
9.75
19.05
68.45
19.91
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

0.00
0.00
0.00
0.00
7.12
10.40
8.39
12.04
17.82
68.44
19.88
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

0.00
0.00
0.00
0.00
11.07
16.81
8.97
14.08
16.31
65.84
19.60
30.84
1.16
0.00
4.69
4.62
36.69
4.31
32.39

GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3
GRI 303-3

NA

NA

NA

NA

0.00

GRI 303-4

NA

NA

NA

NA

0.00

GRI 303-4

415
6,292
922

355
5,899
965

214
5,074
792

147
4,224
572

153
3,623
505

GRI 306-1
GRI 306-1
GRI 306-1

Standards

GRI 303-3

GRI 303-4
GRI 303-4
GRI 303-4
GRI 303-4
GRI 303-4
GRI 303-4
GRI 303-4
GRI 303-4

ปริิมาณการใช้้น้ำำ��จากภายนอกต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์
ลููกบาศก์์เมตรต่่อตััน
25
20
15

20.09 19.70 19.05
17.82 16.31

10
5
0
2559

2560

2561

2562

2563

สััดส่่วนน้ำำ��กลัับมาใช้้
%
15
12

12.04

9
6
3

6.48

8.35

14.08

9.75

0
2559

2560

2561
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ปริิมาณน้ำำ��จากภายนอกที่่�ลดลง
เมื่่�อเทีียบกัับกรณีีปกติิ ณ ปีีฐาน 2557
%
20
15

16.81

10

4.32

5
0
-5

-0.33

-0.80

2559

2560

2561

10.40

2562

2563

ผลการดำำ�เนิินงาน
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การจััดการของเสีีย/สารมลพิิษทางอากาศ/ค่่าใช้้จ่่ายและเงิินลงทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม/การละเมิิดข้้อผููกพัันทางกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
GRI

ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน

2559

2560

2561

2562

2563

ปริิมาณของเสีียอัันตราย (พัันตััน)
ปริิมาณของเสีียอัันตรายต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์ (กิิโลกรััมต่่อตััน)
ปริิมาณการจััดการของเสีียอัันตราย EN4
• การใช้้ซ้ำำ��/การใช้้ใหม่่ (พัันตััน)
   • การกำำ�จััดโดยการเผาทำำ�ลาย (พัันตััน)
• การฝัังกลบ (ตััน)
ปริิมาณของเสีียอัันตรายที่่�จััดเก็็บในพื้้�นที่่�จััดเก็็บ (พัันตััน) EN4
ปริิมาณของเสีียไม่่อัันตราย (พัันตััน)
ปริิมาณของเสีียไม่่อัันตรายต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์ (กิิโลกรััมต่่อตััน)
ปริิมาณการจััดการของเสีียไม่่อัันตราย EN4
• การใช้้ซ้ำำ��/การใช้้ใหม่่ (พัันตััน)
   • การกำำ�จััดโดยการเผาทำำ�ลาย (พัันตััน)
• การฝัังกลบ (ตััน)
ปริิมาณของเสีียไม่่อัันตรายที่่�จััดเก็็บในพื้้�นที่่�จััดเก็็บ (พัันตััน) EN4
ออกไซด์์ของไนโตรเจน (พัันตััน) EN5
ออกไซด์์ของซััลเฟอร์์ (พัันตััน) EN5
ปริิมาณฝุ่่�น (พัันตััน) EN5
ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (ล้้านบาท)
เงิินลงทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (ล้้านบาท)
ผลประโยชน์์จากการลงทุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (ล้้านบาท) EN6
จำำ�นวนการละเมิิดข้้อผููกพัันทางกฎหมาย/ข้้อบัังคัับ (ครั้้�ง)

0.77
0.24

1.03
0.30

1.61
0.47

2.00
0.58

2.66
0.79

0.40
0.41
0.09
NA
1,015.43
313.12

0.74
0.27
1.00
NA
1,025.32
300.56

1.24
0.32
0.00
NA
1,065.08
309.74

1.77
0.06
0.00
0.13
1,053.91
306.19

2.66
0.02
0.77
0.11
1,042.74
310.44

GRI 306-2
GRI 306-2
GRI 306-2
GRI 306-2

1,124.20
2.07
10.60
NA
3.16
2.60
0.60
738
541
NA
0.00

1,044.21
1.32
0.00
NA
2.53
2.68
0.41
889
178
NA
0.00

1,011.10
0.40
0.00
NA
2.86
2.20
0.39
722
347
19
0.00

1,074.48
0.28
0.00
145.22
2.48
1.81
0.34
681
383
17
0.00

1,064.32
0.00
0.00
123.63
2.97
2.57
0.31
742
330
8
0.00

GRI 306-2
GRI 306-2
GRI 306-2
GRI 306-2
GRI 305-7
GRI 305-7
GRI 305-7

Standards

GRI 307-1

NA = Not Available

ปริิมาณการจััดการของเสีียอัันตราย
การกำำ�จััดโดยการเผาทำำ�ลาย

ปริิมาณของเสีียอัันตรายต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์
พัันตััน
0.45

กิิโลกรััมต่่อตััน

0.40

1.0

0.35

0.8

0.79

0.6
0.4
0.2

0.47
0.24

0.25

o.27

0.20

0.58

0.32

0.15

0.06

0.10

0.30

0.05

0

0.02

0
2559

2560

2561

2562

2563

2559

กิิโลกรััมต่่อตััน

2560

2561

2562

2563

ปริิมาณการจััดการของเสีียไม่่อัน
ั ตราย
การกำำ�จััดโดยการเผาทำำ�ลาย

ปริิมาณของเสีียไม่่อัน
ั ตรายต่่อตัันผลิิตภััณฑ์์
พัันตััน
2.5

360
300

0.41

0.30

313.12

300.56
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240

2.0
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1.0
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0.28
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EN1

ก๊๊าซเรืือนกระจก
หมายถึึงปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดำำ�เนิินกิิจการ ที่่�คำำ�นวณตาม “แนวทางการรายงานและคำำ�นวณก๊๊าซเรืือนกระจก”
ของ WRI/ WBCSD GHG Emissions Protocol รวมถึึง calculation tool จาก International Council of Forest and Paper Associations (ICGPA)
โดยมีีหลัักการดัังนี้้�
1. ขอบเขตการรายงาน
1.1	ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นโดยตรง (Scope 1)
		 เกิิดจากกระบวนการผลิิตหรืือกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�มีีแหล่่งกำำ�เนิิดอยู่่�ในความดููแล ควบคุุม และบริิหารจััดการของบริิษััทหรืือโรงงาน อาทิิ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
		ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเผาไหม้้ที่่�อยู่่�กัับที่่� การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นจากการเผาไหม้้ที่่�มีีการเคลื่่�อนที่่� การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นจากการรั่่�วไหล
		 การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นจากปฏิิกิิริิยาเคมีี การปล่่อยคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�เกิิดจากการเผาไหม้้ชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ และการเผา Lime Mud ที่่� Lime Kiln
		 ให้้ทำำ�การรายงานแยกออกจาก Scope 1 เนื่่�องจากคาร์์บอนที่่�ประกอบอยู่่�ในชีีวมวล ก๊๊าซชีีวภาพ และปููนขาวมีีแหล่่งกำำ�เนิิดจากธรรมชาติิ
1.2	ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นโดยอ้้อม (Scope 2)
		 เกิิดจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงาน ได้้แก่่ ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากการผลิิตไฟฟ้้า ความร้้อน หรืือไอน้ำำ��ที่่�ถููกนำำ�เข้้า
		 มาจากภายนอกเพื่่�อใช้้งานภายในองค์์กร
1.3 	ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นโดยอ้้อม (Scope 3)
		 เกิิดจากการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่�นๆ ได้้แก่่ ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรมต่่างๆ นอกเหนืือจากที่่�ระบุุในประเภทที่่� 1
		 และประเภทที่่� 2 (อยู่่�ระหว่่างศึึกษาและเก็็บรวบรวมข้้อมููลในส่่วน Transportation, Processing of sold products, Use of sold products,
		 End-of-life treatment of sold products)"
2. การรายงานปริิมาณ
2.1 การคำำ�นวณปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิตโดยตรง (Scope 1)
เกิิดจากกระบวนการเผาไหม้้ รายงานจากปริิมาณการใช้้เชื้้�อเพลิิง (ตามน้ำำ��หนัักหรืือปริิมาตร) อาทิิ ปริิมาณน้ำำ��มัันหรืือก๊๊าซธรรมชาติิ x ค่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
	ที่่�อ้้างอิิงจากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) (TGO) กรณีีที่่�นอกเหนืือจาก TGO ให้้อ้้างอิิงจาก “Intergovernmental Panel on
Climate Change 2006”, (IPCC)"
รายงานจากปริิมาณการใช้้เชื้้�อเพลิิง (ตามค่่าความร้้อน) อาทิิ ปริิมาณถ่่านหิิน x ค่่าความร้้อน x ค่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�อ้้างอิิงจาก TGO กรณีีที่่�นอกเหนืือจาก
TGO ให้้อ้้างอิิงจาก “Intergovernmental Panel on Climate Change 2006”, (IPCC)"
2.2 การคำำ�นวณปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เกิิดขึ้้�นโดยอ้้อม (Scope 2) จะรายงานจากปริิมาณการซื้้�อไฟฟ้้า ไอน้ำำ�� x ค่่าการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�อ้้างอิิงค่่าจาก TGO
		ผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�ขาย
3. การรายงานการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
จะครอบคลุุมถึึงก๊๊าซ CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs และ SF6 โดยคำำ�นวณและแสดงผลในรููปก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าจากค่่าศัักยภาพในการทำำ�ให้้เกิิด
ภาวะโลกร้้อน (Global Warming Potential : GWP) ที่่�กำำ�หนดโดย IPCC
	ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างพิิจารณาปีีฐานใหม่่ เพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมาย Net Zero ในปีี 2050

EN2

พลัังงาน
การใช้้พลัังงานรวมประกอบด้้วยพลัังงานความร้้อนและพลัังงานไฟฟ้้าทั้้�งหมดที่่�ใช้้ในพื้้�นที่่�บริิษััท/โรงงาน ในส่่วนของพลัังงานความร้้อนมีีการแสดงให้้เห็็นถึึงปริิมาณ
และสััดส่่วนของเชื้้�อเพลิิงทดแทน และแสดงให้้เห็็นถึึงปริิมาณเชื้้�อเพลิิงชีีวมวล ปริิมาณเชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนได้้ และปริิมาณเชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุเหลืือใช้้
หมุุนเวีียนไม่่ได้้
ปริิมาณการใช้้พลัังงานความร้้อน = ปริิมาณน้ำำ��หนัักเชื้้�อเพลิิง หรืือปริิมาตรไอน้ำำ�� (จากการประมาณการตามปริิมาณที่่�ซื้้�อ หรืือปริิมาณที่่�เปลี่่�ยนแปลงในที่่�กองเก็็บ)
x ค่่าความร้้อน (Low Heating Value) (ที่่�ได้้จากผลการทดลองในห้้องปฏิิบััติิการหรืือจากผู้้�ขาย)
ปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า = ปริิมาณไฟฟ้้าที่่�ใช้้ในรููปแบบของกระแสไฟฟ้้าที่่�ซื้้�อจากแหล่่งกำำ�เนิิดไฟฟ้้าภายนอก สำำ�หรัับกิิจกรรมของบริิษััท/โรงงาน
และไม่่นัับรวมไฟฟ้้าที่่�สร้้างขึ้้�นเองจากการเผาไหม้้เชื้้�อเพลิิง เนื่่�องจากถืือได้้ว่่าเป็็นการนัับพลัังงานซ้ำำ��
เชื้้�อเพลิิง
เชื้้�อเพลิิงทดแทน = ปริิมาณเชื้้�อเพลิิงชีีวมวล ปริิมาณเชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนได้้ และปริิมาณเชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนไม่่ได้้
เชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนได้้ = เชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว หรืือเหลืือใช้้จากกระบวนการผลิิตที่่�มาจากธรรมชาติิ เช่่น น้ำำ��ยางดำำ�จากกระบวนการผลิิตเยื่่�อ
ก๊๊าซชีีวภาพ และกากตะกอนจากระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
เชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุเหลืือใช้้หมุุนเวีียนไม่่ได้้ = เชื้้�อเพลิิงจากวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว หรืือเหลืือใช้้จากกระบวนการผลิิตที่่�มาจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล เช่่น Waste Reject และ Used Oil
พลัังงานหมุุนเวีียน = พลัังงานสะอาดที่่�ได้้จากธรรมชาติิ ได้้แก่่ พลัังงานชีีวมวล (Biomass, Biogas, Sludge, Black Liquor), พลัังงานแสงอาทิิตย์์, พลัังงานลม, 		
พลัังงานน้ำำ��, พลัังงานความร้้อนใต้้พิิภพ เพื่่�อนำำ�มาใช้้ทดแทนพลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
เชื้้�อเพลิิงชีีวมวล = เชื้้�อเพลิิงจากชิ้้�นไม้้สัับ, เปลืือกไม้้, ชานอ้้อย

ผลการดำำ�เนิินงาน
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น้ำำ��
การจััดการน้ำำ�� (ประกอบด้้วยปริิมาณน้ำำ��จากภายนอก น้ำำ��ที่่�ผ่่านการบำำ�บััดก่่อนปล่่อยสู่่�แหล่่งรัับน้ำำ��ภายนอก และน้ำำ��ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่) เป็็นการพิิจารณาประเมิิน
ประสิิทธิิภาพการนำำ�น้ำำ��จากแหล่่งต่่างๆ มาใช้้
ปริิมาณการดึึงน้ำำ��จากภายนอก (Water Withdrawal) หมายถึึงปริิมาณน้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ดิิบต่่างๆ มาใช้้ในกระบวนการผลิิต สำำ�นัักงาน การซ่่อมบำำ�รุุง และสาธารณููปโภค 		
โดยแบ่่งแหล่่งน้ำำ�ดิ
� บิ ออกเป็็น 5 แหล่่ง คืือ น้ำำ�ผิ
� วิ ดิิน น้ำำ�� ใต้้ดินิ น้ำำ�� ทะเล น้ำำ�ป
� ระปา และน้ำำ�ที่
� ถูู�่ กผลิิตขึ้น�้ มาพร้้อมกัับกระบวนการผลิิต ซึ่่ง� ได้้ข้อ้ มููลมาจากหลัักฐานทางบััญชีี
หรืือการอ่่านค่่าจากมิิเตอร์์
คุุณภาพแหล่่งน้ำำ�� หมายถึึง คุุณภาพน้ำำ��ของแหล่่งน้ำำ��ต่่างๆ จากการตรวจวััดค่่า TDS (Total Dissolved Solids) คืือ ของแข็็งละลายในน้ำำ��ด้้วยวิิธีีตามมาตรฐาน
เพื่่�อใช้้ในการแบ่่งประเภทคุุณภาพของแหล่่งน้ำำ��เป็็น 2 ประเภท ดัังนี้้�
		น้ำำ��จืืด (Freshwater) ค่่า TDS น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 1,000 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร
		น้ำำ��อื่่�นๆ (Other Water) ค่่า TDS มากกว่่า 1,000 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร
น้ำำ��หมุุนเวีียน (Recycled Water) หมายถึึง ปริิมาณน้ำำ��ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ในทุุกกิิจกรรมของโรงงานหลัังผ่่านกระบวนการปรัับปรุุงคุุณภาพแล้้ว
โดยไม่่นัับรวมน้ำำ��ที่่�ไม่่ผ่่านการปรัับปรุุงคุุณภาพ
คุุณภาพน้ำำ��ทิ้้�ง (Effluent) หมายถึึงคุุณภาพน้ำำ��ที่่�ปล่่อยออกสู่่�ภายนอก อาทิิ BOD, COD และสารแขวนลอย ที่่�มีีการตรวจวััดความเข้้มข้้นด้้วยวิิธีีการมาตรฐาน
ประกอบกัับปริิมาณน้ำำ��ทิ้้�งที่่�ปล่่อยสู่่�แหล่่งรัับน้ำำ��ภายนอก
คุุณภาพแหล่่งรัับน้ำำ�� หมายถึึง คุุณภาพของแหล่่งรัับน้ำำ��ต่่างๆ จากการตรวจวััดค่่า TDS (Total Dissolved Solids) คืือ ของแข็็งละลายในน้ำำ��ด้้วยวิิธีีมาตรฐาน
เพื่่�อใช้้ในการแบ่่งประเภทคุุณภาพของแหล่่งน้ำำ��เป็็น 2 ประเภท ดัังนี้้�
		น้ำำ��จืืด (Freshwater) ค่่า TDS น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 1,000 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร
	น้ำำ��อื่่�นๆ (Other Water) ค่่า TDS มากกว่่า 1,000 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร
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ของเสีียอุุตสาหกรรม
การจััดการของเสีียเป็็นการพิิจารณาเพื่่�อประเมิินประสิิทธิิภาพของกระบวนการผลิิต การเพิ่่�มคุุณภาพของสิินค้้า และการลดต้้นทุุนของกระบวนการผลิิตต่่างๆ
โดยเอสซีีจีีพีีจััดทำำ�แนวทางการเก็็บรวบรวมและรายงานข้้อมููลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตั้้�งแต่่ปีี 2556 เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการเก็็บรวบรวมและรายงานข้้อมููลฯ
สำำ�หรัับบริิษััทต่่างๆ ในเอสซีีจีีพีี
"ปริิมาณของเสีียอุุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึึง ปริิมาณของเสีียที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิต แต่่ไม่่นัับรวมของเสีียที่่�ยัังอยู่่�ในกระบวนการผลิิตที่่�สามารถ
นำำ�กลัับเข้้าผลิิตซ้ำำ�� (Work in Process, WIP) โดยแบ่่งเป็็น 2 ประเภท คืือ ของเสีียอัันตราย (Hazardous Waste) และของเสีียไม่่อัันตราย (Non Hazardous Waste)
ตามประกาศกระทรวงอุุตสาหกรรมเรื่่�องการกำำ�จััดสิ่่�งปฏิิกููลหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว ปีี 2548"
ปริิมาณการก่่อกำำ�เนิิดของเสีียอุุตสาหกรรม (Waste Generated) หมายถึึง ปริิมาณของเสีียหรืือวััสดุุที่่�ไม่่ใช้้แล้้ว ณ แหล่่งกำำ�เนิิด หรืือก่่อนเข้้าอาคารเก็็บของเสีียฯ
หาโดยการชั่่�งน้ำำ��หนัักหรืือการประมาณค่่าของเสีียฯ
ปริิมาณสต๊๊อกของเสีียอุุตสาหกรรม (Waste Stock) หมายถึึง ปริิมาณของเสีียฯ ที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�ยัังไม่่ได้้จััดการ หรืือเก็็บสะสมไว้้ในพื้้�นที่่�จััดเก็็บ หาโดยการชั่่�งน้ำำ��หนััก
หรืือการประมาณค่่าของเสีียฯ
ปริิมาณของเสีียอุุตสาหกรรมที่่�นำำ�ไปกำำ�จััด (Waste Management) หมายถึึง ปริิมาณของเสีียฯ ที่่�นำำ�ไปจััดการทั้้�งภายในและภายนอกเอสซีีจีีพีี หาโดยการชั่่�งน้ำำ��หนัักเท่่านั้้�น
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มลพิิษทางอากาศ
หมายถึึงปริิมาณสารมลพิิษทางอากาศ อาทิิ ออกไซด์์ของไนโตรเจน ออกไซด์์ของซััลเฟอร์์ และฝุ่่�นที่่�เกิิดจากการเผาไหม้้ต่่างๆ
และเป็็นองค์์ประกอบอยู่่�ในกระบวนการผลิิต ซึ่่�งชนิิดของสารมลพิิษจะขึ้้�นอยู่่�กัับกระบวนการผลิิตของแต่่ละหน่่วยปฏิิบััติิการ โดยอ้้างอิิงผลและวิิธีีการตรวจวััด
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด อาทิิ US EPA หรืือมาตรฐานเทีียบเท่่า
"การรายงานปริิมาณสารมลพิิษ โดยการคำำ�นวณปริิมาณความเข้้มข้้นที่่�ได้้จากการสุ่่�มตรวจวััดสารมลพิิษที่่�ระบายจากปล่่อง (Spot Check)
ตามสภาวะจริิงในขณะตรวจวััด โดยห้้องปฏิิบััติิการที่่�ได้้รัับการรัับรองและขึ้้�นทะเบีียนกัับกรมโรงงานอุุตสาหกรรม ประกอบกัับอััตราการไหลของลมร้้อนที่่�ปล่่อย
และชั่่�วโมงการผลิิตของหม้้อต้้มไอน้ำำ�� นอกจากนี้้�ยัังมีีการดำำ�เนิินการตรวจวััดค่่าการระบายมลพิิษจากปล่่องด้้วยระบบการตรวจวััดมลพิิษทางอากาศจากปล่่องแบบอััตโนมััติิ
อย่่างต่่อเนื่่�อง (Continuous Emission Monitoring Systems, CEMs)"
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สิิทธิิประโยชน์์ทางภาษีีจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการลงทุุน (BOI) สำำ�หรัับโครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
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อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน (รายต่่อ 1,000,000 ชม.-คน) S1
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
อััตราความรุุนแรงของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน
(รายต่่อ 1,000,000 ชม.-คน) S1
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุทั้้�งหมด (ราย) S1
   • พนัักงาน (ชาย : หญิิง)
   • คู่่�ธุุรกิิจ (ชาย : หญิิง) (ในพื้้�นที่่�ทำ�ำ งานและขนส่่งโดยตรง)
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุในพื้้�นที่่�ทำ�ำ งาน (ราย) S1
   • พนัักงาน (ชาย : หญิิง)
   • คู่่�ธุุรกิิจ (ชาย : หญิิง)
จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากอุุบััติิเหตุุขนส่่งและจราจร (ราย) S1
   • พนัักงาน (ชาย : หญิิง)
• คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งโดยตรง (ชาย : หญิิง)
• คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งอื่่�นๆ (ชาย : หญิิง)
จำำ�นวนอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต (ราย) S1
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
อััตราการเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต
(รายต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง) S1
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
จำำ�นวนการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบรุุนแรง (ราย) S1
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบรุุนแรง
(รายต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง) S1
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
จำำ�นวนการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึก (ราย) S1
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึก
(รายต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง) S1
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
จำำ�นวนชั่่�วโมงการทำำ�งาน (ชั่่�วโมง) S1
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
จำำ�นวนการเจ็็บป่่วยและโรคจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต (ราย)
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
จำำ�นวนการบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย
และโรคจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด (ราย)
   • พนัักงาน
   • คู่่�ธุุรกิิจ	
อััตราการเจ็็บป่่วยและโรคจากการทำำ�งาน (รายต่่อ 1,000,000 ชม.-คน) S1
• พนัักงาน
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2559

2560

2561

2562

2563

จำำ�นวนพนัักงาน (คน) S2

6,781

6,818

6,748

6,660

6,416

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในพนัักงานทั้้�งหมด (%)
สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับจััดการ (Management) (%)
สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับจััดการระดัับต้้น (Junior Management) (%)
สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับจััดการระดัับสููง (Top Management) (%)
สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในระดัับจััดการในหน่่วยงานที่่�สร้้างรายได้้ (%) S3
สััดส่่วนของผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เป็็นพนัักงานท้้องถิ่่�นในต่่างประเทศ (%) S4
จำำ�นวนการจ้้างงานพนัักงานพิิการ (คน) S5
ค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับผู้้�บริิหาร (Executive Level) (เฉพาะเงิินเดืือน) (บาท)
   • หญิิง
   • ชาย
สััดส่่วนค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับผู้้�บริิหาร หญิิงต่่อชาย (Executive Level) (เฉพาะเงิินเดืือน)
ค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับจััดการ (Management Level) (เฉพาะเงิินเดืือน) (บาท)
   • หญิิง
   • ชาย
สััดส่่วนค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับจััดการ หญิิงต่่อชาย (Management Level) (เฉพาะเงิินเดืือน)
ค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับจััดการ (Management Level) (เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�นๆ) (บาท)
   • หญิิง
   • ชาย
สััดส่่วนค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับจััดการ หญิิงต่่อชาย (Management Level) (เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�นๆ)
ค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับบัังคัับบััญชาและวิิชาชีีพ และระดัับปฏิิบััติิการ (Non-management Level)
(เฉพาะเงิินเดืือน) (บาท)
   • หญิิง
   • ชาย
สััดส่่วนค่่าจ้้างเฉลี่่�ยระดัับบัังคัับบััญชาและวิิชาชีีพ และระดัับปฏิิบััติิการ หญิิงต่่อชาย
(Non-management Level) (เฉพาะเงิินเดืือน)
สััดส่่วนการมีีส่่วนร่่วมในสหภาพแรงงาน/องค์์กรแรงงาน (%) S6
สััดส่่วนการลาหยุุดของพนัักงาน (%)
• ลาป่่วย
   • ลาหยุุดจากการทำำ�งาน
• อื่่�นๆ
จำำ�นวนพนัักงานจ้้างใหม่่ (คน)
สััดส่่วนพนัักงานจ้้างใหม่่ (%)
จำำ�นวนพนัักงานลาออกแบบเต็็มใจ (คน)
สััดส่่วนพนัักงานลาออกแบบเต็็มใจ (%)
จำำ�นวนพนัักงานลาออกทั้้�งหมด (คน)
สััดส่่วนพนัักงานลาออกทั้้�งหมด (%)
การกลัับมาทำำ�งานหลัังลาคลอด (คน) S7
   • จำำ�นวนพนัักงานลาคลอดบุุตร
   • จำำ�นวนพนัักงานที่่�กลัับมาทำำ�งานหลัังลาคลอดบุุตร
ระดัับความผููกพัันต่่อองค์์กรของพนัักงาน (%) S8
จำำ�นวนวัันฝึึกอบรมพนัักงานเฉลี่่�ย (วััน/คน)
ค่่าใช้้จ่่ายในการฝึึกอบรมเฉลี่่�ย (บาท/คน)
มููลค่่าเวลาการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของพนัักงาน (ล้้านบาท)
การให้้ในรููปแบบของสิินค้้า บริิการ หรืืออื่่�นๆ (ล้้านบาท)
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการด้้าน CSR (ล้้านบาท)

16.65
18.60
20.54
8.33
30.00
0.51
NA

16.69
19.03
20.74
9.09
30.23
0.63
NA

16.91
18.90
20.80
6.25
26.26
0.63
15

16.92
19.64
21.33
10.53
27.00
0.87
17

17.52
20.61
23.05
7.69
28.45
0.76
16
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GRI

Standards

GRI 102-8
GRI 102-7
GRI 405-1
GRI 102-8

GRI 202-2

0
0
0
0
0
5,645,000 5,983,000 6,342,000 6,723,000 6,844,000
0
0
0
0
0

GRI 405-2
GRI 405-2
GRI 405-2

2,045,000 2,120,000 2,203,000 2,363,000 2,331,000
2,311,000 2,309,000 2,403,000 2,458,000 2,501,000
0.885
0.918
0.917
0.961
0.932

GRI 405-2
GRI 405-2
GRI 405-2

2,859,000 2,938,000 3,148,000 3,170,000 3,143,000
3,431,000 3,402,000 3,650,000 3,485,000 3,585,000
0.833
0.864
0.862
0.910
0.877

GRI 405-2
GRI 405-2
GRI 405-2

491,000
408,000

508,000
424,000

533,000
442,000

563,000
461,000

584,000
478,000

GRI 405-2
GRI 405-2

1.203

1.198

1.206

1.221

1.222

GRI 405-2

100

100

100

100

14.79
0.03
85.18
376
5.54
217
3.20
224
3.30

16.05
0.03
83.92
395
5.79
231
3.39
239
3.51

16.99
0.03
82.99
245
3.63
235
3.48
242
3.59

14.71
0.04
85.25
174
2.61
228
3.42
238
3.57

12.99
0.03
86.98
133
2.07
289
4.50
475
7.40

43
43
60
8
31,839
NA
NA
NA

44
41
60
8
33,271
NA
NA
NA

30
30
74
8
50,920
4
28
22

42
41
74
7
31,617
3
11
26

34
34
80
4
20,387
4
7
34

100 GRI 102-41

GRI 401-1
GRI 401-1
GRI 401-1

GRI 401-3
GRI 401-3
GRI 404-1

อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน
(พนัักงาน)

อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน
(คู่่�ธุุรกิิจ)

รายต่่อ 1,000,000 ชม.-คน

รายต่่อ 1,000,000 ชม.-คน

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.562

0.688
0.522
0.356

0.2

0.875
0.706 0.678

0.4

0.087

0.324

0.2

0

0
2559

2560

2561

2562

2563

2559

สััดส่่วนพนัักงานหญิิงในพนัักงานทั้้�งหมด
%

2561

2562

2563

1.2

16.65 16.69 16.91 16.92 17.52

0.9

10

0.6

5

0.3

0

0.87
0.51

0.63

0.63

2560

2561

0.76

0
2559

S1

2560

สััดส่่วนของผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่�เป็็นพนัักงานท้้องถิ่่�นในต่่างประเทศ

%

20
15

0.296

2560

2561

2562

2563

2559

2562

2563

ข้้อมููลจำำ�นวนพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจ
1.	พนัักงาน คืือ บุุคคลที่่�ปฏิิบััติิงานให้้บริิษััทเต็็มเวลาตามสััญญาจ้้าง ได้้แก่่ พนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ ระดัับบัังคัับบััญชาและวิิชาชีีพ
และระดัับจััดการ รวมทั้้�งพนัักงานทดลองงาน และพนัักงานสััญญาจ้้างพิิเศษ
2. 	คู่่�ธุุรกิิจ คืือ ผู้้�ที่่�ได้้รัับความยิินยอมให้้ทำำ�งานหรืือบริิการ หรืือทำำ�ประโยชน์์ให้้บริิษััท
นอกเหนืือจากพนัักงานของบริิษััทตามความหมายข้้างต้้น คู่่�ธุุรกิิจแบ่่งเป็็น 3 ประเภทดัังนี้้�
1) คู่่�ธุุรกิิจที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของบริิษััท คืือ คู่่�ธุุรกิิจที่่�ปฏิิบััติิงานให้้กัับบริิษััท ซึ่่�งงานและ/หรืือสถานที่่�ปฏิิบััติิงานควบคุุมโดยบริิษััท (ไม่่รวมคู่่�ธุุรกิิจจากกิิจกรรมขนส่่ง)
2) คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งโดยตรง คืือคู่่�ธุุรกิิจขนส่่งที่่�บริิหารจััดการภายใต้้แบรนด์์เอสซีีจีีพีี
3) คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งอื่่�นๆ คืือ คู่่�ธุุรกิิจขนส่่งอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ได้้บริิหารจััดการภายใต้้แบรนด์์เอสซีีจีีพีี
ข้้อมููลของพนัักงานและคู่่�ธุุรกิิจที่่�อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของบริิษััท จะถููกนำำ�ไปใช้้วิิเคราะห์์เป็็นหน่่วยจำำ�นวนชั่่�วโมง-คน ของการทำำ�งาน
สำำ�หรัับคู่่�ธุุรกิิจขนส่่งในบริิษััทเอสซีีจีี โลจิิสติิกส์์ แมเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด จะแสดงข้้อมููลเป็็นจำำ�นวนกิิโลเมตร
นอกจากนี้้�เอสซีีจีีพีียัังมีีนิิยามของคู่่�ธุุรกิิจที่่�ไม่่อยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของบริิษััท คืือ คู่่�ธุุรกิิจที่่�ไม่่อยู่่�ภายใต้้การดููแล โดยบริิษััทไม่่มีีส่่วนในการควบคุุมวิิธีีการทำำ�งานและบริิษััท
ไม่่ได้้ควบคุุมสถานที่่�ปฏิิบััติิงานนั้้�นๆ และบุุคคลที่่� 3 คืือ บุุคคลอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่พนัักงานและไม่่ใช่่คู่่�ธุุรกิิจ ซึ่่�งไม่่ได้้ปฏิิบััติิงานให้้กัับบริิษััท ซึ่่�งจะไม่่รวมในข้้อมููลที่่�แสดง
การคำำ�นวณชั่่�วโมง-คนของการทำำ�งาน
1.	ข้้อมููลจากระบบการบัันทึึกเวลาและการเก็็บบัันทึึกข้้อมููลจากหน่่วยงานการบุุคคลหรืือหน่่วยงานบััญชีีหรืือหน่่วยงานธุุรการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2.	ข้้อมููลจากเอกสารที่่�มีีการระบุุเวลาทำำ�งาน เช่่น ใบบัันทึึกเวลา บัันทึึกเวลาจากหน่่วยงานบััญชีีที่่�ทำำ�จ่่ายค่่าแรง หรืือหน่่วยงานที่่�มีีหลัักฐานบัันทึึกจำำ�นวนชั่่�วโมงการทำำ�งาน
หรืือเก็็บรวบรวมชั่่�วโมงการทำำ�งานจาก Work Permit
3. ในกรณีีที่่�บริิษััทหรืือโรงงานไม่่มีีระบบการบัันทึึกเวลา จะใช้้วิิธีีการประมาณตามสููตรการคำำ�นวณดัังนี้้�
จำำ�นวนชั่่�วโมง-คนของการทำำ�งาน = (จำำ�นวนคน x จำำ�นวนวัันทำำ�งาน x จำำ�นวนชั่่�วโมงการทำำ�งานต่่อวัันปกติิ) + จำำ�นวนรวมชั่่�วโมง-คน ที่่�ล่่วงเวลา (เฉพาะกรณีีพนัักงาน
ปฏิิบััติิการหรืือคู่่�ธุุรกิิจ)

ผลการดำำ�เนิินงาน
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การบัันทึึกข้้อมููลด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย
เอสซีีจีีพีีบัันทึึกข้้อมููลด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งาน โดยแบ่่งออกเป็็น 6 ประเภท คืือ
1.	จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิต หมายถึึง จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิตจากการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน ไม่่ว่่าจะเสีียชีีวิิตทัันทีีหรืือเสีียชีีวิิตภายหลัังที่่�เป็็นผลสืืบเนื่่�องจากเหตุุการณ์์นั้้�นๆ
2.	อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึก หมายถึึง จำำ�นวนรายของการบาดเจ็็บที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมดของพนัักงานและ/หรืือคู่่�ธุุรกิิจ
	ต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง-คน
3.	อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน หมายถึึง จำำ�นวนรายของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงานของพนัักงานและ/หรืือ
	คู่่�ธุุรกิิจต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง-คน
อุุบััติิเหตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน หมายถึึง อุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานที่่�ทำำ�ให้้มีีผู้้�บาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย จนไม่่สามารถมาปฏิิบััติิงานตามปกติิในวัันทำำ�งานถััดไปหรืือในกะถััดไปได้้
รวมถึึงกรณีีที่่�มีีการบาดเจ็็บ เจ็็บป่่วย จนไม่่สามารถมาปฏิิบััติิงานได้้ในภายหลัังซึ่่�งเป็็นผลสืืบเนื่่�องจากอุุบััติิเหตุุนั้้�นๆ
4.	อััตราความรุุนแรงของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นหยุุดงาน หมายถึึง จำำ�นวนวัันหยุุดงานจากการได้้รัับบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงานต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมง-คน
5.	อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบรุุนแรง หมายถึึง จำำ�นวนรายของการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานในระดัับที่่�ส่่งผลกระทบรุุนแรง
ไม่่รวมกรณีีเสีียชีีวิิต (ราย) ต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน-คน
6.	อััตราการเจ็็บป่่วยและโรคจากการทำำ�งานที่่�ต้้องมีีการบัันทึึก หมายถึึง จำำ�นวนพนัักงานและ/หรืือคู่่�ธุุรกิิจที่่�ได้้รัับการเจ็็บป่่วยและเป็็นโรคจากการทำำ�งาน
	ที่่�ต้้องมีีการบัันทึึกทั้้�งหมด (ราย) ต่่อจำำ�นวน 1,000,000 ชั่่�วโมง-คน
ปรัับฐานการคำำ�นวณใหม่่ จากรายหรืือวััน/200,000 ชั่่�วโมง-คน เป็็นรายหรืือวััน/1,000,000 ชั่่�วโมง-คน เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับขนาดองค์์กรและการเปรีียบเทีียบ
ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
ปีี 2563 เริ่่�มมีีการเก็็บและคำำ�นวณข้้อมููลการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบรุุนแรง
หมายเหตุุ

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมเป็็นข้้อมููลเฉพาะในประเทศไทย ยกเว้้นสััดส่่วนของผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เป็็นพนัักงานท้้องถิ่่�นในต่่างประเทศ (%)
ข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่หััวข้้อจำำ�นวนพนัักงาน จนถึึงค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการด้้าน CSR เป็็นข้้อมููลที่่�ไม่่รวมบริิษััทที่่�อยู่่�ในขอบเขตรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ได้้แก่่ บริิษััทลำำ�ดัับที่่� 5-6, 8, 14, 18 และ 23-31

S2

จำำ�นวนพนัักงานในประเทศไทยทั้้�งหมด
2559
ปีี
จำำ�นวนพนัักงาน (คน)
8,434

2560
8,767

2561
9,318

2562
9,231

2563
8,802

S3

หน่่วยงานที่่�สร้้างรายได้้ เช่่น การตลาด การขาย การผลิิต

S4

ปรัับฐานจำำ�นวนผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เป็็นพนัักงานท้้องถิ่่�นในต่่างประเทศให้้สอดคล้้องกัับผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�เป็็นพนัักงานในประเทศไทย

S5

พิิการทางสายตา ทางภายภาพ หรืือความเคลื่่�อนไหว และพิิการด้้านอื่่�นๆ เช่่น การได้้ยิิน สมอง การสื่่�อสาร

S6

พนัักงานที่่�เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกสหภาพแรงงานและพนัักงานที่่�สัังกััดบริิษััทที่่�มีีคณะกรรมการสวััสดิิการฯ

S7

พิิจารณาเฉพาะพนัักงานหญิิงที่่�ลาคลอด

S8

ระดัับความผููกพัันต่่อองค์์กรของพนัักงาน ทำำ� 2 ปีี/ครั้้�ง

| 76 | รายงานการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน 2563 เอสซีีจีพี
ี ี

บริิษััทที่่�อยู่่�ในขอบเขตของรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2563

1	บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด มหาชน																

FSCTM

ISO 9001

ความปลอดภััย



ISO 14001

ระบบบริิหารจััดการ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

สุุขภาพ
และความปลอดภััย

การเจ็็บป่่วยและโรค
จากการทำำ�งาน

TSS

COD

BOD

น้ำำ��กลัับมาใช้้

น้ำำ��ภายนอก

GHG

NOx

SOx

น้ำำ��

ของเสีียอุุตสาหกรรม

สัังคม

อากาศ

ฝุ่่�น

การ
ผลิิต

ไฟฟ้้า

ลัักษณะธุุรกิิจ/ผลิิตภััณฑ์์หลััก

ความร้้อน

ธุุรกิิจ/บริิษััท

พลัังงาน

ISO 45001, TIS/
OHSAS 18001

สิ่่�งแวดล้้อม
สััดส่่วน
การถืือหุ้้�น
โดยตรง/
อ้้อม
ทั้้�งหมด
(ร้้อยละ)

 				

บริิษััทย่่อย																					

	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (นวนคร)	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ		

















NR





















	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (ปทุุมธานีี)	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ		



















NR

NR

NR















	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (สมุุทรปราการ)	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ		

















NR





















	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (ราชบุุรีี)	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ		



















NR

NR

NR















	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (สงขลา)	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ
2
70
	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (ชลบุุรีี)	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ		

















NR





































NR

NR

NR

NR















	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (ปราจีีนบุุรีี)	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ		

















NR





















	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (สระบุุรีี)	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ		







































	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (กำำ�แพงเพชร)	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ		

















NR

NR

NR

NR















	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด (บางซื่่�อ)	สำำ�นัักงาน															



 				

3	บริิษััทไทยคอนเทนเนอร์์ขอนแก่่น จำำ�กััด 	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

70

















NR

NR

NR

NR













4	บริิษััทไทยคอนเทนเนอร์์ระยอง จำำ�กััด	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

70

















NR





















5	บริิษััทตะวัันนาบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

50

















NR





















	บริิษััทโอเรีียนท์์คอนเทนเนอร์์ จำำ�กััด (สมุุทรสาคร)			



















NR

NR

NR















6	บริิษััทโอเรีียนท์์คอนเทนเนอร์์ จำำ�กััด (อ้้อมน้้อย)	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

70

















NR





















	บริิษััทโอเรีียนท์์คอนเทนเนอร์์ จำำ�กััด (นครปฐม)			







NR

NR

NR





NR

NR

NR

NR















7	บริิษััทเอสซีีจีีพีี โซลููชั่่�น จำำ�กััด	กิิจการลงทุุน

100

8	บริิษััทพรีีซิิชั่่�น พริ้้�นท์์ จำำ�กััด	บรรจุุภััณฑ์์และเยื่่�อกระดาษ

				



											

75







NR

NR

NR





NR





















	บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (กาญจนบุุรีี)

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์		







































9	บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (ราชบุุรีี)

กระดาษบรรจุุภััณฑ์์







































	บริิษััทสยามคราฟท์์อุุตสาหกรรม จำำ�กััด (บางซื่่�อ)	สำำ�นัักงาน															



				

	บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (กาญจนบุุรีี)
10
	บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) (ปราจีีนบุุรีี)

100

		
กระดาษบรรจุุภััณฑ์์
98
		



























































































NR



















NR

11	บริิษััทเอสซีีจีี เปเปอร์์ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด	พลัังงานและสาธารณููปโภค	

100

12	บริิษััทเอสเคไอซีี อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กััด	กิิจการลงทุุน

100																		

13	บริิษััทเอสซีีจีีพีี-ทีี พลาสติิกส์์ จำำ�กััด	กิิจการลงทุุน

51																			

14	บริิษััทคอนิิเมก จำำ�กััด	บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป

38

15	บริิษััทเอสซีีจีีพีี รีีจิิด พลาสติิกส์์ จำำ�กััด	กิิจการลงทุุน

100																		







NR

NR

NR





NR

NR

NR

NR













16	บริิษััทวีีซี่่� แพ็็คเกจิ้้�ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด	บรรจุุภััณฑ์์แบบคงรููป

80																			

17	บริิษััททีีซีี เฟล็็กซิิเบิ้้�ลแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด	กิิจการลงทุุน

53																			



NR

	บริิษััทพรีีแพค ประเทศไทย จำำ�กััด (สมุุทรสาคร)			

















NR

NR

NR

NR













18	บริิษััทพรีีแพค ประเทศไทย จำำ�กััด (สมุุทรสงคราม) 	บรรจุุภััณฑ์์แบบอ่่อนตััว

38

















NR

NR

NR

NR













NR

		







NR

NR

NR





NR

NR

NR

NR













NR

	บริิษััทพรีีแพค ประเทศไทย จำำ�กััด (ระยอง)

NR

70







































	บริิษััทผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด (ผลิิตกระดาษ)			







NR

NR

NR





NR

NR

NR

NR















20	บริิษััทผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด (ผลิิตเยื่่�อ-บ้้านโป่่ง)

70



















NR

NR

NR















		

















NR

NR

NR

NR



















NR

NR

NR





NR

NR

NR

NR

NR











NR

19	บริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)

	บริิษััทผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด (ผลิิตเยื่่�อ-วัังศาลา)

ภาชนะบรรจุุอาหาร/เยื่่�อและกระดาษ
ภาชนะบรรจุุอาหาร/เยื่่�อและกระดาษ
สาธารณููปโภค	

70



22	บริิษััทสยามฟอเรสทรีี จำำ�กััด	กิิจการสวนป่่า	

70







NR

NR

NR



NR

NR

NR

NR

NR

NR













23	บริิษััทสยามพนาเวศ จำำ�กััด	กิิจการสวนป่่า

70



NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

21	บริิษััทฟิินิิคซ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ จำำ�กััด

24	บริิษััทสวนป่่ารัังสฤษฎ์์ จำำ�กััด	กิิจการสวนป่่า	

70



NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

25	บริิษััทพนััสนิิมิิต จำำ�กััด	กิิจการสวนป่่า	

70



NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

26	บริิษััทไทยพนาบููรณ์์ จำำ�กััด	กิิจการสวนป่่า	

70



NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

27	บริิษััทไทยพนาราม จำำ�กััด	กิิจการสวนป่่า	

70



NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

28	บริิษััทไทยพนาดร จำำ�กััด	กิิจการสวนป่่า	

70



NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

29	บริิษััทไทยพนาสณฑ์์ จำำ�กััด	กิิจการสวนป่่า	

70



NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

30	บริิษััทไทยวนภููมิิ จำำ�กััด	กิิจการสวนป่่า	

70



NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

31	บริิษััทกระดาษสหไทย จำำ�กััด (มหาชน)

เยื่่�อและกระดาษ		



NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

32	บริิษััทเอสซีีจีีพีี เอ็็คเซลเลนซ์์ เทรนนิ่่�ง เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด

อบรมและสััมมนา	

100														



				

		
บริิหารจััดการสิินทรััพย์์
33 บริิษััทอิินวีีนิิค จำำ�กััด
100
และทรััพย์์สิินทางปััญญา
																						
บริิษััทร่่วมและบริิษััทอื่่�น ๆ																					

1	บริิษััทสยามทบพัันแพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด	บรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ

49

2	บริิษััทสยามนิิปปอน อิินดััสเตรีียล เปเปอร์์ จำำ�กััด

31

ผลิิตภััณฑ์์กระดาษ

3	บริิษััทสหกรีีน ฟอเรสท์์ จำำ�กััด	พลัังงานและสาธารณููปโภค	







NR

NR

NR





NR

NR

NR

NR















17

NR = Non Relevance Information เป็็นบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินการผลิิต แต่่ข้้อมููลไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้อง หรืือไม่่มีีนััยสำำ�คััญ 								
		สำำ�นัักงาน/ลงทุุน/ขาย/บริิการ ที่่�ไม่่ต้้องเก็็บข้้อมููล								
		
เป็็นบริิษััทตั้้�งใหม่่ (น้้อยกว่่า 3 ปีี) หรืือบริิษััทที่่�เพิ่่�งเข้้าควบรวมกิิจการ (น้้อยกว่่า 4 ปีี) จึึงยัังไม่่ต้้องรายงานข้้อมููลสิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััย การเจ็็บป่่วยและโรคจากการทำำ�งานในปีี 2563			
	บริิษััทกระดาษสหไทย จำำ�กััด (มหาชน) ได้้จดทะเบีียนยกเลิิกกัับกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า กระทรวงพาณิิชย์์ เมื่่�อวัันที่่� 31 กรกฎาคม 2561 และปััจจุุบัันอยู่่�ในระหว่่างการชำำ�ระบััญชีี
	ระบบบริิหารจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืนไม่่นัับบริิษััทที่่�ข้้อมููลไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องหรืือไม่่มีีนััยสำำ�คััญ (NR) จากบริิษััทย่่อยทั้้�งหมดและบริิษััทร่่วมที่่�ต้้องการเปิิดเผยข้้อมููลในประเทศไทย
โดยบริิษััทที่่�ได้้รัับการรัับรอง ISO 9001 คิิดเป็็น 97%, ISO 14001 คิิดเป็็น 84%, ISO 45001 TIS/OHSAS 18001 คิิดเป็็น 88% และ FSCTM คิิดเป็็น 100% (พิิจารณารายบริิษััท) (License code FSCTM -C135609)
	สำำ�หรัับการรายงานข้้อมููลของบริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) หมายรวมถึึง สำำ�นัักงานใหญ่่, หน่่วยงานภายใต้้เอสซีีจีีพีี
	สำำ�หรัับการรายงานข้้อมููลของบริิษััทผลิิตภััณฑ์์กระดาษไทย จำำ�กััด หมายรวมถึึง สำำ�นัักงานใหญ่่ โรงงานผลิิตกระดาษ และโรงงานผลิิตบรรจุุภััณฑ์์อาหาร
ผลการดำำ�เนิินงาน
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GRI Content Index
SCGP follows the Global Reporting Initiative's (GRI) Sustainability Reporting Standards in our Sustainability
Report. This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option. Topic-specific
disclosures with a refernce to external assurance in the GRI content index have been externally assured by an
independent third party KPMG Phoomchai Audit Ltd. The independt Assurance Report is available in SCGP's
Sustainability Report on page 82-83. The index below shows where the GRI disclosures are addressed in the
One report (OR) or the Sustainability Report (SR).

Location
(OR/SR)

GRI Standards Disclosure

GRI 102: General Disclosure

1. Organizational Profile
102-1

Name of the organization

SRCover

102-2

Activities, brands, products, and services

SR6

102-3

Location of headquarters

OR inside front cover

102-4

Location of operations

SR7

102-5

Ownership and legal form

OR inside front cover

102-6

Markets served

OR43

102-7

Scale of the organization

SR74

102-8

Information on employees and other workers

SR74

102-9

Supply chain

SR52-55

102-10

Significant changes to the organization and its supply chain

SR64

102-11

Precautionary Principle or approach

OR62-75

102-12

External initiatives

SR5

102-13

Membership of associations

SR58-59

102-14

Statement from senior decision-maker

SR1, SR inside front cover

102-15

Key impacts, risks, and opportunities

SR34

2. Strategy

3. Ethics and Integrity
102-16

Values, principles, standards, and norms of behavior

SR4

102-17

Mechanisms for advice and concerns about ethics

SR36-37

4. Governance
102-18

Governance structure

SR26

102-20

Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics

SR27
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External
Assurance

Location
(OR/SR)

GRI Standards Disclosure

External
Assurance

5. Stakeholder Engagement
102-40

List of stakeholder groups

SR30

102-41

Collective bargaining agreements

SR74

102-42

Identifying and selecting stakeholders

SR30

102-43

Approach to stakeholder engagement

SR30

102-44

Key topics and concerns raised

SR30

6. Reporting Practice
102-45

Entities included in the consolidated financial statements

OR57-61, SR64, 77

102-46

Defining report content and topic Boundaries

SR34

102-47

List of material topics

SR33-34

102-48

Restatements of information

SR64

102-49

Changes in reporting

SR64

102-50

Reporting period

SR64

102-51

Date of most recent report

SR64

102-52

Reporting cycle

SR64

102-53

Contact point for questions regarding the report

SR64

102-54

Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

SR64

102-55

GRI content index

SR78-81

102-56

External assurance

SR82-83

ผลการดำำ�เนิินงาน
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GRI Content Index

Location
(OR/SR)

GRI Standards Disclosure

External
Assurance

GRI 103: Management Approach

103-1

Explanation of the material topic and its Boundary

SR34

103-2

The management approach and its components

SR36-63

103-3

Evaluation of the management approach

SR36-63

Economics
Economic Performance
201-1

Direct economic value generated and distributed

SR12, OR02

202-2

Proportion of senior management hired from the local community

SR74

205-2

Communication and training about anti-corruption policies and procedures

SR36-37

Environment
301-1

Materials used by weight or volume

SR66

301-2

Recycled input materials used

SR66

302-1

Energy consumption within the organization

SR46-47, SR67

302-4

Reduction of energy consumption

SR67

Energy
Yes

Water (2018)
303-1

Interactions with water as a shared resource

SR48-49, SR68-69

303-2

Management of water discharge-related impacts

SR63

303-3

Water withdrawal

SR68-69, SR72

Yes

303-4

Water discharge

SR68

Yes

Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas
and areas of high biodiversity value outside protected areas

SR50-51

305-1

Direct (Scope 1) GHG emissions

SR66, SR70

Yes

305-2

Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

SR66, SR70

Yes

305-5

Reduction of GHG emissions

SR46-47, SR66

305-7

Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions

SR70-71

Biodiversity
304-1
Emissions

Yes

Effluents and Waste
306-1

Water discharge by quality and destination

SR68, SR72

306-2

Waste by type and disposal method

SR70, SR72

307-1

Non-compliance with environmental laws and regulations

SR70
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Yes

Location
(OR/SR)

GRI Standards Disclosure

External
Assurance

Social
Occupational Health and Safety (2018)
403-1

Occupational health and safety management system

SR44-45

403-2

Hazard identification, risk assessment and incident investigation

SR44

403-3

Occupational health services

SR44

403-4

Worker participation, consultation, and communication on occupational health
and safety

SR45

403-5

Worker training on occupational health and safety

SR45

403-6

Promotion of worker health

SR44

403-7

Prevention of worker health and safety impacts directly linked by business
relationships

SR44-45

403-8

Workers covered by an occupational health and safety management system

SR77

403-9

Work-related injuries

SR73

Yes

403-10

Work-related ill health

SR73

Yes

Training and Education
404-1

Average hours of training per year per employee

SR74

405-1

Diversity of governance bodies and employees

SR74

405-2

Ratio of basic salary and remuneration of women to men

SR74

Human Rights Assessment
412-2

Employee training on human rights policies or procedures

SR58-59

Local Communities
413-1

Operations with local community engagement, impact assessments,
and development programs

SR60-61

ผลการดำำ�เนิินงาน
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ผลการดำำ�เนิินงาน
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รางวััลแห่่งความภููมิใิ จ ปีี 2563
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท
กลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศจากการประกวด
ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ ได้้แก่่

รางวััลระดัับโลก WorldStar Packaging Awards 2020 จาก
Packaging Organization (WPO) จำำ�นวน 4 รางวััล ได้้แก่่
• ประเภท Point of Sale จำำ�นวน 1 รางวััล
• ประเภท Luxury Packaging จำำ�นวน 2 รางวััล
รางวััลระดัับประเทศ ThaiStar Packaging Awards 2020
จากกรมส่่งเสริิมอุุตสาหกรรม กระทรวงอุุตสาหกรรม
จำำ�นวน 10 รางวััล ได้้แก่่
•
•
•
•

บริิษััทไดน่่าแพคส์์ จำำ�กััด
ได้้รับรา
ั งวััลสถานประกอบการ
ดีีเด่่นต้้นแบบด้้านความ
ปลอดภััย ประจำำ�ปีี 2563
ระดัับประเทศ ระดัับทอง
จากกระทรวงแรงงาน

ประเภท Point of Purchase จำำ�นวน 4 รางวััล
ประเภท Consumer Packaging จำำ�นวน 4 รางวััล
ประเภท Eco Package จำำ�นวน 1 รางวััล
ประเภทบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อการขนส่่ง จำำ�นวน 1 รางวััล
บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง
จำำ�กััด (มหาชน)
ได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ
นวััตกรรมแห่่งชาติิ
ด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
และบริิการ ประจำำ�ปีี 2563
จากนวััตกรรม Detect Odor
& Monitoring (DOM) จาก
สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ

รางวััลเชิิดชููเกีียรติิสถานประกอบกิิจการดีีเด่่น
ด้้านแรงงานสััมพัันธ์์และสวััสดิิการแรงงาน
จากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
•	บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์ จำำ�กััด
โรงงานนวนคร โรงงานปราจีีนบุุรีี โรงงานสระบุุรีี
โรงงานกำำ�แพงเพชร โรงงานสมุุทรปราการ
โรงงานสงขลา โรงงานปทุุมธานีี โรงงานชลบุุรีี
•	บริิษััทไทยคอนเทนเนอร์์ขอนแก่่น จำำ�กััด
•	บริิษััทไดน่่าแพคส์์ จำำ�กััด
•	บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
โรงงานปราจีีนบุุรีี
•	บริิษััทฟิินิิคซ พััลพ แอนด์์ เพเพอร์์ จำำ�กััด
(มหาชน)

บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์
จำำ�กััด (มหาชน)
ได้้รัับรางวััล Kincentric
Best Employer Awards
2020 หรืือสุุดยอดนายจ้้าง
ดีีเด่่นแห่่งประเทศไทย ประจำำ�
ปีี 2563 ซึ่่�งเป็็นรางวััลที่่�ได้้
ดำำ�เนิินการมาแล้้วกว่่า 20 ปีี
โดยพิิจารณาจากปััจจัยั ที่่ส่� ง่ ผล
ต่่อความยั่่�งยืืนขององค์์กร
ผ่่านกระบวนการต่่างๆ เช่่น
การสำำ�รวจความคิิดเห็็นของ
พนัักงาน กระบวนการบริิหาร
จััดการทรััพยกรบุุคคลของ
องค์์กร การสำำ�รวจมุุมมอง
ของ CEO ด้้านนโยบายที่่�ก่่อ
ให้้เกิิดผลที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์กร
รวมถึึงความสอดคล้้องและ
ความเชื่่�อมโยงของภาพรวม

บริิษััทกลุ่่�มสยามบรรจุุภััณฑ์์
จำำ�กััด โรงงานสงขลา
ได้้รัับรางวััลเจ้้าหน้้าที่่�
ความปลอดภััยในการทำำ�งาน
ระดัับบริิหาร ดีีเด่่นระดัับ
ประเทศ ประจำำ�ปีี 2563
จากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

บริิษััทสยามคราฟท์์
อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
โรงงานบ้้านโป่่ง
ได้้ใบรัับรองอุุตสาหกรรม
สีีเขีียว (Green Industry)
ระดัับ 4 จากกระทรวง
อุุตสาหกรรม

บริิษััทสยามคราฟท์์
อุุตสาหกรรมจำำ�กััด โรงงาน
บ้้านโป่่ง และโรงงานวัังศาลา
ได้้รับรา
ั งวััลอุุตสาหกรรมดีีเด่่น
(The Prime Minister’s
Industry Award 2020)
ประเภทความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม และบริิษััท
สยามคราฟท์์อุตุ สาหกรรม จำำ�กััด
โรงงานวัังศาลา ได้้รัับรางวััล
ประเภทการจััดการพลัังงาน
จากกระทรวงอุุตสาหกรรม

บริิษััทสยามคราฟท์์
อุุตสาหกรรม จำำ�กััด
โรงงานบ้้านโป่่ง โรงงาน
วัังศาลา และโรงงาน
ไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด
(มหาชน) โรงงาน
กาญจนบุุรีี และโรงงาน
ปราจีีนบุุรีี
ได้้รัับรางวััล CSR-DIW
Continuous Award 2020
จากกระทรวงอุุตสาหกรรม

บริิษััทไทยเคนเปเปอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) โรงงานปราจีีนบุุรีี ได้้รับร
ั ะดัับสููงสุุดของรางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียว
Green Industry “อุุตสาหกรรมสีีเขีียวระดัับที่่� 5 เครืือข่่ายสีีเขีียว (Green Network)” (เลขที่่�รัับรอง
GI 5-004/2564)
รางวััลอุุตสาหกรรมสีีเขีียว Green Industry คืือ อุุตสาหกรรมที่่�ยึดึ มั่่�นในการประกอบกิิจการที่่�เป็็นมิิตรต่อ่
สิ่่ง� แวดล้้อม โดยมุ่่�งเน้้นที่่�การพััฒนาและปรัับปรุุงอย่่างต่่อเนื่่�อง และประกอบกิิจการด้้วยความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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บริิษััทเอสซีีจีี แพคเกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : +66 2586 1227-8
E-mail : scgpackaging@scg.com
Website :  www.scgpackaging.com

